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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Διάρκεια του έργου : Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/11/2015.
Προϋπολογισμός του έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των
406.000 € (τετρακοσίων έξι χιλιάδων) πλέον ΦΠΑ 23% ύψους 93.380,00 € (ενενήντα τριών χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα ευρώ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των 499.380,00 € (τετρακοσίων ενενήντα
εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα ευρώ).
Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ : 24 Σεπτεμβρίου 2014 (αρ.
εσωτερικής αναφοράς 2014‐125564)
Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : 26 Σεπτεμβρίου 2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 04 Νοεμβρίου 2014, ώρα Ελλάδας 12:00
Τόπος υποβολής προσφορών : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65 – Κτίριο ZEDA, 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Παραλαβή τεύχους προκήρυξης : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας – Μονάδα Δ’, Κεντρικό Πρωτόκολλο – Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65 – Κτίριο ZEDA,
57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2313 321700, Fax: +30 2313 321701, 2310 471658
URL: http://www.pepkm.gr
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 04 Νοεμβρίου 2014, ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ
Είδος σύμβασης : Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV: 79340000)
Κριτήριο ανάθεσης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013‐2015» που έχει ενταχθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ‐ΠΔΜ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Μακεδονίας‐Θράκης 2007‐2013, με κωδικό ΟΠΣ 456695 και κωδικό αριθμό
εγγραφής στο ΠΔΕ 2013ΕΠ00880033.
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Συντομογραφίες :

ΕΕ

: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΤΠΑ

: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΚΤ

: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΣΠΑ

: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΔΑ ΠΚΜ

: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ

: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΠΑΝ ΙΙ

: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

ΕΠΠΕΡΑΑ

: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΠΑΝΑΔ

: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΜΜΕ

: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΠΠ

: Προγραμματική Περίοδος
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Α1.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1.1

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ‐ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐Θράκης 2007‐2013 εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007‐2013 και
αφορά στη χωρική ενότητα της Μακεδονίας & Θράκης, που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΕΔΑ ΠΚΜ διαχειρίζεται δράσεις που περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1
«Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ», 4 «Ψηφιακή σύγκλιση &
επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ», 7 «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» και 10.1
«Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης, στη βάση των εκχωρήσεων που της
έχουν ανατεθεί. Οι δράσεις αυτές αφορούν επιγραμματικά υποδομές μεταφορών, έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, υποδομές και εξοπλισμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υποδομές
διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού, την υποστήριξη λειτουργίας φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, αντιπλημμυρικά έργα και δράσεις πρόληψης κινδύνων, υποδομές για
την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι & μνημεία),
υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, στήριξη σύγχρονων πολιτιστικών θεσμών, ολοκληρωμένα σχέδια
για την αστική αναγέννηση, υποδομές για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων σε ορεινές και
απομακρυσμένες περιοχές, υποδομές εκπαίδευσης, υποδομές και εξοπλισμούς σε νοσοκομεία και
κέντρα υγείας και υποδομές κοινωνικής μέριμνας.
Το ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης 2007‐2013 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26‐10‐2007
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον των παραπάνω, έχει ανατεθεί στην ΕΔΑ ΠΚΜ – με σχετική εκχώρηση, κάθε φορά – η
αρμοδιότητα διαχείρισης έργων τα οποία είναι ενταγμένα σε άλλα ΕΠ, και συγκεκριμένα το
ΕΠΠΕΡΑΑ και το ΕΠΑΝΑΔ. Οι δράσεις αυτές αφορούν αντίστοιχα διαχείριση στερεών αποβλήτων
(συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση – ΤοπΣΑ
(συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ).
Συνολικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρεμβαίνουν μέσω του ΕΣΠΑ όλα τα τομεακά
ΕΠ, ενώ μέρος των διαθέσιμων πόρων διαχειρίζεται η ΕΔΑ ΠΚΜ, στο πλαίσιο των εκχωρήσεων που
της ανατίθενται κάθε φορά.
Η αρχιτεκτονική δομή του ΕΣΠΑ είναι διαθέσιμη στο www.espa.gr. Το ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης
(καθώς και σύνοψη για τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία), οι κωδικοί
θεματικής προτεραιότητας και τα έργα αρμοδιότητας διαχείρισης της ΕΔΑ ΠΚΜ είναι διαθέσιμα στο
δικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΠΚΜ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepkm.gr.

Α1.2

ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Α1.2.1 "Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν"
Για την εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των
πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία
με τα κράτη μέλη καθόρισε έναν ορισμένο αριθμό υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι μηχανισμοί
χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πώς
αξιοποιήθηκαν οι πόροι που χορηγήθηκαν.
Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών που είναι επιφορτισμένες με τις διαρθρωτικές
ενισχύσεις καθορίστηκαν με σαφήνεια στο πλαίσιο ενός «ευρωπαϊκού νόμου».
Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να
προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός προγράμματος, το οποίο
χρησιμοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη‐μέλη να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν πολυετή
σχέδια επικοινωνίας, αντί για μεμονωμένες πρωτοβουλίες.

Σελίδα 5 από 12

Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα πιο παραδοσιακά
(ενημερωτικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές κλπ) μέχρι τα πιο
καινοτόμα (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολυμέσα, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων ‐
γεγονότων, direct marketing κλπ).

Α1.2.2 Η υποχρέωση για Πληροφόρηση και Δημοσιότητα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων που αποτελούν για την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα το
πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι σχετικές πράξεις, προϋποθέτουν
ένα αποτελεσματικό σύστημα εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου των μέτρων
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999» και συγκεκριμένα το άρθρο
69 αυτού, προβλέπει Ενημέρωση και Δημοσιότητα σχετικά με τις πράξεις και τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση
της διαφάνειας της συνδρομής των Διαθρωτικών Ταμείων.
Επιπλέον, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η Διαχειριστική Αρχή κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος
είναι υπεύθυνη για την δημοσιότητα που του δίνεται.
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 η Διαχειριστική Αρχή εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το οποίο είναι υπεύθυνη και στη συνέχεια το υποβάλλει προς
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 2
§ 2 του Κανονισμού 1828/2006, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό,
β) τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα
λαμβάνονται από τη διαχειριστική αρχή και τα οποία θα προορίζονται για δυνητικούς δικαιούχους,
δικαιούχους και το κοινό, όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συνδρομής σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
γ) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του σχεδίου,
δ) τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους διοικητικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των
μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας,
ε) ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να
αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των επιχειρησιακών
προγραμμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης
διαδίδονται ευρέως σε όλους τους ενδιαφερομένους και ότι πληρούνται οι επιταγές περί
διαφάνειας, θα πρέπει να τηρείται το καθοριζόμενο από τον Κανονισμό 1828/2006, ελάχιστο
περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης που είναι αναγκαίο για την ενημέρωση των δυνητικών
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τις οποίες παρέχουν από κοινού η Κοινότητα
και τα κράτη μέλη μέσω των Ταμείων.
Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση των διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθεί ο δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα
κριτήρια επιλογής που θα εφαρμόζονται.
Για περισσότερη διαφάνεια ως προς τη χρήση των πόρων των Ταμείων, ο κατάλογος των
δικαιούχων, οι ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται
στις πράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
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Στο νέο Portal του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, www.anaptyxi.gov.gr, παρέχεται
αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των έργων που διαχειρίζεται η ΕΔΑ ΠΚΜ.

Α1.2.3 Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης 2007‐2013
Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης 2007‐2013 εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 8824/11‐
09‐2008 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισυνάπτεται της παρούσας προκήρυξης (βλ.
Παράρτημα Γ5).
Στο Επικοινωνιακό Σχέδιο, περιγράφονται μεταξύ άλλων οι στόχοι της επικοινωνίας, οι στρατηγικές
επιλογές, το στοχοθετούμενο κοινό καθώς και οι «φάσεις» της επικοινωνίας, με τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των ενεργειών επικοινωνίας ανά κοινό‐στόχο.
Στο Επικοινωνιακό Σχέδιο, περιγράφεται το περιεχόμενο και η στρατηγική της «Τρίτης φάσης
επικοινωνίας», σύμφωνα με τα οποία η αρμόδια αρχή (ΕΔΑ ΠΚΜ) φροντίζει για τη «Διάδοση των
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και ωφελειών, την ανάδειξη Καλών Πρακτικών» από την υλοποίηση
των παρεμβάσεων. Δεδομένου ότι – σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Επικοινωνιακό Σχέδιο – ο «κύκλος ζωής» της επικοινωνίας ακολουθεί τον «κύκλο ζωής»
των σχετικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας διαχείρισης της ΕΔΑ ΠΚΜ, κρίνεται ότι κατά την
παρούσα χρονική συγκυρία η επικοινωνία διανύει την «Τρίτη φάση» της και ως εκ τούτου διέπεται
από την αντίστοιχες επιλογές, όσον αφορά στη στρατηγική, τη στοχοθεσία και τα εργαλεία, όπως
περιγράφονται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο.

Α1.2.4 Επικαιροποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής ‐ Στόχος του έργου
Στο πλαίσιο της παρούσας χρονικής συγκυρίας, όσον αφορά την κοινωνικο‐οικονομική
πραγματικότητα και την εξέλιξη των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η
επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική για την «Τρίτη φάση» επικοινωνίας περιγράφεται
συνοπτικά ως ακολούθως :
Α. Οι στόχοι επικοινωνίας, για την παρούσα φάση, επαναπροσδιορίζονται συνοπτικά ως εξής :
1. Ανάδειξη των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και των ωφελειών αυτών για τον απλό πολίτη, μέσα από μία πιο άμεση για την
καθημερινότητά του και ανθρωποκεντρική προσέγγιση
2. Αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Χρήση του όρου «ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ως όχημα και ομπρέλα
επικοινωνίας
4. Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. αναφορικά με
τις δράσεις του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Β. Τα εργαλεία που προτείνονται προς χρήση είναι ενδεικτικά τα παρακάτω :
Άμεση απευθείας ενημέρωση. Κατάλληλο εργαλείο – μέσο για την προσέγγιση ειδικών
κατηγοριών κοινού είναι η διά ζώσης ενημέρωση των πολιτών σε αστικές και ημιαστικές
περιοχές, εκτός της Θεσσαλονίκης. Αυτό προτείνεται να γίνει με τους εξής τρόπους :
i) Roadshows σε επιλεγμένες πόλεις πλην της Θεσσαλονίκης, με βάση τα δημογραφικά τους
στοιχεία. Στις εμφανίσεις αυτές θα διανέμεται πληροφοριακό υλικό και θα προβάλλεται σύντομο
video που θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ στην περιοχή. Για την
επιτυχή διενέργεια των roadshows, θα ήταν χρήσιμη η εμπλοκή opinion leaders, με στόχο την
πρόκληση ενδιαφέροντος στον τοπικό πληθυσμό και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών ΜΜΕ.
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ii) Απολογισμός του έργου σε επιλεγμένες πόλεις από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
ή/και αιρετούς τοπικούς άρχοντες, τουλάχιστον 2 σε κάθε νομό. Θα συνοδεύεται με αντίστοιχο
υλικό και οπτικοακουστική υποστήριξη με το roadshow.
iii) Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, που αποτελεί έναν τρόπο άμεσης και διαδραστικής
επικοινωνίας, ειδικά στο κοινό των μεγαλύτερων σε ηλικία, αλλά και στο κοινό των αγροτικών
περιοχών που δεν έχουν εξοικειωθεί με το internet. Για την τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί εταιρία telemarketing που θα επικοινωνεί με τους πολίτες με συγκεκριμένο ‐
προσυμφωνημένο με την Αναθέτουσα Αρχή ‐ τρόπο που θα βασίζεται σε γραπτό κείμενο, και
που θα ανακοινώνει μεταξύ άλλων τις τοποθεσίες και τις ημερομηνίες που θα γίνονται τα
roadshows και οι εκδηλώσεις.
Για τις ηλικίες 18‐24, πανίσχυρα μέσα στις ηλικίες αυτές είναι τα social media που μπορούν να
στοχεύσουν με μεγάλη ακρίβεια στο συγκεκριμένο κοινό, ηλικιακά και χωροταξικά. Επιπλέον,
ένα ισχυρότατο πεδίο ενημέρωσης για τους φοιτητές, αποτελούν οι χώροι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ), όπου σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να
προγραμματιστούν ημέρες ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ στην ΠΚΜ με το επικοινωνιακό υλικό που
θα χρησιμοποιηθεί στα road shows, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νεότερου κοινού στο
οποίο απευθύνεται (οπτικοακουστικό υλικό & έντυπα).
Ιnternet. Η χρήση του internet προτείνεται να γίνει με ηλεκτρονικά banners σε διάφορα portals
και sites που απευθύνονται στα target groups που έχουν οριστεί, με τη δημιουργία ενός
microsite στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και/ή στο δικτυακό τόπο της
ΕΔΑ ΠΚΜ, όπου θα περιγράφονται συνοπτικά αλλά περιεκτικά και σε απλή, κατανοητή από το
μέσο πολίτη γλώσσα, τα έργα και η πορεία τους, αλλά και μέσω καμπάνιας σε social media, που
θα οδηγεί με σχετικό σύνδεσμο στο πληροφοριακό microsite.
Τηλεόραση. Προτείνεται η χρήση της τηλεόρασης ως συμπληρωματικό μέσο, επιλέγοντας
κυρίως τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας που έχουν στοχευμένη αναμετάδοση
ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και με τη χρήση τοπικών μέσων ώστε να προσεγγιστεί
αποτελεσματικότερα η τοπική κοινωνία. Η χρήση της τηλεόρασης προτείνεται να είναι
περιορισμένη και ο προγραμματισμός να στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένα target groups για να
έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και αποτελεσματικότητα. Για να λειτουργήσει
αποτελεσματικά απαιτείται μεγάλη συχνότητα αλλά και τοποθέτηση μηνυμάτων σε πολλές
διαφορετικές ζώνες και εκπομπές. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η επικοινωνία
μέσα από εκπομπές ενημέρωσης και λόγου, όπου αυτό είναι εφικτό.
Το ραδιόφωνο και τα έντυπα μέσα θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά μέσα των
παραπάνω ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των παραπάνω εργαλείων θα
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
και ως προς το ύφος και την ομπρέλα της επικοινωνίας.
Γ. Το κοινό ‐ στόχος είναι όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, άνω των 18 ετών,
κάθε μορφωτικού επιπέδου, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας (αστική, ημιαστική, αγροτική),
κάθε κοινωνικοοικονομικής τάξης.
Δ. Ως ειδικές στοχευμένες ομάδες επικοινωνίας, που αποτελούν και πολλαπλασιαστές,
αναφέρονται :
Οι δημοσιογράφοι, με τους οποίους η επικοινωνία προτείνεται να επιτευχθεί με πληροφοριακό
υλικό, με εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο) σε ψηφιακή μορφή και καθημερινή διοχέτευση
πληροφοριών για τις δράσεις και τα έργα του ΕΣΠΑ στην ΠΚΜ, σε συνάρτηση πάντα με την
επικαιρότητα, μέσα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονικά newsletters.
Opinion leaders, όπως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές,
δικαιούχοι που έχουν υλοποιήσει έργα, η εμπειρία των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πολλαπλασιαστικά για την επικοινωνία, με πολλαπλά οφέλη.
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Στελέχη φορέων, όπως δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, επικεφαλής
οργανισμών, επιμελητηρίων, οργανώσεων, συλλόγων, ΜΚΟ, με πρωταρχικό στόχο να
μεταδώσουν τα επιλεγμένα μηνύματά στο κοινό τους.
Ε. Η καταλληλότερη προσέγγιση για την επικοινωνία είναι η ανθρωποκεντρική, καθώς δίνει τη
δυνατότητα αφενός να προκληθεί το ενδιαφέρον του κοινού (ενημερώνονται για κάτι που τους
αφορά άμεσα), αφετέρου να περιγραφούν τα έργα και οι δράσεις του ΕΣΠΑ στην Κεντρική
Μακεδονία με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του καθενός.
Προς επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει τα μηνύματα επικοινωνίας εκτός από την αναφορά
και την περιγραφή των έργων, να αναδεικνύουν τα οφέλη που θα έχει ο κάθε ένας πολίτης από
αυτά. Περισσότερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε έργα για τα οποία το κοινό πιστεύει πως είναι
καλό για τον τόπο, αλλά δεν είναι σε θέση να διακρίνει γιατί και πώς θα βελτιώσει τη δική του
ζωή. Η στρατηγική που προτείνεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι να βρεθούν και
να αναδειχθούν τα παράλληλα οφέλη από την υλοποίηση των έργων και δράσεων στην ΠΚΜ.
Συνοπτικά, το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μηνύματα θα πρέπει να στηρίζονται στα
παρακάτω:
•

Επίκεντρο ο άνθρωπος

•

Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του

•

Έμφαση στα παράλληλα οφέλη

ΣΤ. Η γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Ακόμη και
αν απαιτηθεί η χρήση τεχνοκρατικών όρων, θα πρέπει επεξηγηθούν με απλή, καθημερινή
γλώσσα.
Ζ. Η πρόταση για την επικοινωνιακή ομπρέλα, που δίνει και τη συνολική ταυτότητα (branding) στην
επικοινωνία, συνοψίζεται στην εξής επικοινωνιακή τοποθέτηση :
ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΡΓΑ με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ενδεικτικό Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας επισυνάπτεται της παρούσας προκήρυξης (βλ.
Παράρτημα Γ4).
Στη βάση όσων περιγράφονται παραπάνω, στόχος του έργου είναι η εξειδίκευση της στρατηγικής
επικοινωνίας, σύμφωνα με το αντικείμενο το έργου όπως αναλύεται στο επόμενο Κεφάλαιο, καθώς
και η εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας.
Το σύνολο της επικαιροποιημένης επικοινωνιακής στρατηγικής θα είναι διαθέσιμο στον Ανάδοχο
του παρόντος έργου.
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Α2.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τα παρακάτω:
Α2.1

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα εκπονήσει – 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης –
Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής :
•

Την εξειδίκευση της επικαιροποιημένης στρατηγικής επικοινωνίας που αναλύεται στο Κεφάλαιο
Α1.2.4, «μεταφράζοντας» τη στρατηγική αυτή σε συγκεκριμένα «πρωτότυπα δημιουργήματα
λόγου ή τέχνης». Με άλλα λόγια, ο ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένο σλόγκαν (σύνθημα),
λογότυπα (εφόσον απαιτείται) και συγκεκριμένη ταυτότητα επικοινωνίας, ως προς την εικόνα,
το λόγο και το ύφος.

•

Την εξειδίκευση του Ενδεικτικού Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας (βλ. Παραρτήματα) με
συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, το τελικό χρονοδιάγραμμα και κόστος των
ενεργειών που εικονίζονται στο Ενδεικτικό Σχέδιο Δράσεων, ανά ενέργεια. Σε περίπτωση που θα
απαιτηθεί τροποποίηση κάποιων από τις παραμέτρους των επιμέρους ενεργειών, ή ακόμη και
συνολικά κάποια ενέργεια, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, η
οποία θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Τέλος, στο πλαίσιο του ιδίου αντικειμένου ο ανάδοχος θα κληθεί, σε στενή συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή, να συγκεκριμενοποιήσει τους τομείς εξειδίκευσης, τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ
στην Κεντρική Μακεδονία και τις Καλές Πρακτικές στα οποία θα εστιάσει το σύνολο των ενεργειών
επικοινωνίας που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια.
Η έγκριση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας θα αποτελεί και την έναρξη της
υλοποίησής του.

Α2.2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα κληθεί να υλοποιήσει όλες τις εγκεκριμένες από το
παραπάνω Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων, ενέργειες επικοινωνίας. Στη βάση αυτή, ο ανάδοχος θα
καταθέτει για κάθε ενέργεια (ή δέσμη ομοειδών ενεργειών) ξεχωριστά πρόταση, στην οποία θα
αναφέρονται τουλάχιστον ο στόχος της ενέργειας, το κόστος με αναλυτική τεκμηρίωσή του,
αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίηση της ενέργειας, με μετρήσιμους ποσοτικούς δείκτες. Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή
της πρότασης θα σηματοδοτεί και την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας. Η εγκεκριμένη πρόταση θα
αποτελεί το Τεχνικό Παράρτημα της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών ενεργειών), με βάση το
οποίο θα γίνεται και ο απολογισμός της. Με την ολοκλήρωση της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών
ενεργειών), ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση Απολογιστική Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε, το τελικό
αναλυτικό κόστος, το πραγματικό χρονοδιάγραμμα στο οποίο υλοποιήθηκε η ενέργεια και την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας. Για κάθε ένα από τα παραπάνω και
τουλάχιστον γι’ αυτά, θα τεκμηριώνεται με σαφήνεια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόκλιση από τα
αντίστοιχα στοιχεία του Τεχνικού Παραρτήματος της ενέργειας (βλ. Υπόδειγμα Σύμβασης –
Παραρτήματα).
Οι ενέργειες που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος κατατάσσονται, σύμφωνα με το Σχέδιο
Δράσεων Επικοινωνίας, στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Προωθητικές ενέργειες. Περιλαμβάνονται η οργάνωση εκδηλώσεων, ειδικών γεγονότων, η
συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Ο Ανάδοχος θα κληθεί κατά
περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, να εμπλέξει ενεργά στην υλοποίηση των ενεργειών αυτών
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως αυτοί αναφέρονται στην επικαιροποιημένη
επικοινωνιακή στρατηγική επικοινωνίας και στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας–
Θράκης.
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•

Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Περιλαμβάνεται η προβολή στην τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, τα έντυπα μέσα και το internet. Για την περίπτωση των 3 πρώτων ειδών ΜΜΕ, ο
ανάδοχος θα υποβάλλει με την πρόταση, επιπλέον αναλυτικό media plan, με τεκμηρίωση του
κόστους και του μέσου που κάθε φορά επιλέγεται.
Σημειώνεται ότι η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θα επιμερίζεται υποχρεωτικά
σύμφωνα με το Π.Δ. 261/1996 (ΦΕΚ Α΄186/1997), όπως εκάστοτε ισχύει.
Στην περίπτωση του internet, η πρόταση θα περιλαμβάνει επιπλέον τεκμηρίωση της επιλογής
του εκάστοτε δικτυακού τόπου και του τρόπου προβολής.

•

Υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης και προβολής με αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας
τεχνολογίας. Περιλαμβάνονται ενέργειες με χρήση τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης,
κοινωνικών δικτύων, κλπ. Ο Ανάδοχος θα κληθεί κατά περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, να
εμπλέξει ενεργά στην υλοποίηση των ενεργειών αυτών πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως
αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α1.2.4 και στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας‐
Θράκης (βλ. Παραρτήματα), κλπ

•

Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών και
προωθητικών εργαλείων. Περιλαμβάνονται η δημιουργική επεξεργασία και παραγωγή αφισών,
banners, newsletter, video, video, DVD, και λοιπών multimedia εφαρμογών.

Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την
παρακολούθηση του έργου, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τον απολογισμό και την
αξιολόγηση των ενεργειών επικοινωνίας, καθώς και τη σύνταξη περιοδικών αναφορών, όταν
απαιτείται. .
Τέλος, για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται :
•

Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού μείγματος που θα εφαρμοσθεί

•

Η ομοιογένεια και η συνέργια των προτεινομένων ενεργειών

•

Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και μηνυμάτων

•

Η συμπληρωματικότητα και η εναρμόνιση με αντίστοιχες ενέργειες της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

•

Η τήρηση των επιταγών του «Επικοινωνιακού Οδηγού για την Πληροφόρηση & τη Δημοσιότητα
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007‐2013» και των συνημμένων του «Τεχνικών Προδιαγραφών
Σηματοδότησης του ΕΣΠΑ», που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) το Μάιο 2010 και που είναι
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.pepkm.gr και στο portal του ΕΣΠΑ
www.espa.gr

•

Η εμπλοκή & συμμετοχή του κοινού στις προτεινόμενες ενέργειες και όχι η παθητική
προσέγγισή του

•

Η δημιουργία και συντήρηση δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, όπου απαιτείται

•

Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας και ειδικότερα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

•

Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και όταν απαιτείται, φιλικό για χρήστες άτομα με
αναπηρία και κατά περίπτωση, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να χρησιμοποιείται
και μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των ελληνικών

•

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης
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•

Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Η προτεραιότητα στην επιλογή οικολογικά φιλικών ενεργειών επικοινωνίας και πληροφόρησης

•

Ο καινοτόμος και πρωτοποριακός χαρακτήρας των προτεινόμενων ενεργειών

•

Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τους στόχους που τίθενται.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,
να προβαίνει σε τροποποιήσεις, προσθήκες, αναθεωρήσεις, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό
και την τεκμηρίωση του χρόνου υλοποίησης του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας
ανάλογα με την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης των δράσεων που διαχειρίζεται, οι οποίες θα
γνωστοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο. Αντίστοιχες μεταβολές μπορεί να προτείνει και ο
Ανάδοχος, οι οποίες όμως θα τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
B1.
Γενικές Πληροφορίες
Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο
Α΄ ΜΕΡΟΣ της παρούσας Διακήρυξης.
Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως μέχρι την 30η
Νοεμβρίου 2015.Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV: 79340000)
Κριτήριο ανάθεσης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου
Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013‐
2015» (με κωδικό ΟΠΣ 456695), που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ‐ΠΔΜ» του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007‐2013.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 406.000 € (τετρακοσίων έξι
χιλιάδων) πλέον ΦΠΑ 23% ύψους 93.380,00 € (ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
ευρώ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των 499.380,00 € (τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων,
τριακοσίων ογδόντα ευρώ).
Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις
πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013‐2015» και κωδικό αριθμό εγγραφής στο
Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ00880033.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. Διεύθυνση έδρας: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 321700, Fax: 2313 321701, 2310 471658
url: www.pepkm.gr
Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης
Διενέργειάς του.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις
δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1.
Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικά
το Μέρος Β’ «Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2.
Το Ν. 2328/1995 (Α’ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
3.
Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 /Α’/09.03.1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10.11.2005).
Το Ν. 3469/2006 (Α 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/ 31.3.2010) «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/ Α΄ /20.03.2007), «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Α΄ /04.09.2009).
Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ Α΄ /30.09.2010), «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», ως
ισχύει.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
Το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α’) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 3166/2003 άρθρο 27 (Α΄178), Ν.
3444/2006 άρθρο 10 (Α’46) και Ν. 3688/2008 άρθρο 12 (Α΄163).
Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α’/14.01.2002) που αφορά στην «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας –Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/10.07.2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οι
διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά και όπου αυτό χωρεί και δεν
έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα διακήρυξη παροχής υπηρεσιών ως ισχύει.
Την Κ.Υ.Α. 20977/23.08.2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/ Β΄/ 23.08.2007).
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1150/2009 της 10ης Νοεμβρίου 2009 «για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των
οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου», ως ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV».
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18.

19.
20.

Τον Κανονισμό (EK) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (άρθρα 47, 48, 49), όπως τροποποιήθηκε ως προς
το άρθρο 48, παράγραφος 3 με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010, ως ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080 /2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως ισχύει.
Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία
έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές
διαδικασίες.

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ –Δημοσιότητα Προκήρυξης
Η Περίληψη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 (αρ. εσωτερικής
αναφοράς 2014‐125564) και αποστέλλεται την ίδια μέρα προς δημοσίευση στο «Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις παρακάτω πολιτικές
και οικονομικές εφημερίδες:
•

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (στο φύλλο της Παρασκευής 26/09/2014)

•

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (στο φύλλο της Παρασκευής 26/09/2014)

•

ΕΘΝΟΣ (στο φύλλο της Παρασκευής 26/09/2014)

• ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (στο φύλλο της Παρασκευής 26/09/2014)
Η Περίληψη της Προκήρυξης, το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης καθώς και τα παραρτήματα αυτού,
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr) και στη διεύθυνση www.espa.gr. Επίσης, το Αναλυτικό
Τεύχος Προκήρυξης καθώς και τα παραρτήματα αυτού, θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί για διάστημα 40 ημερών, από την ηλεκτρονική
αποστολή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).
Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών –Διενέργεια Διαγωνισμού
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Αναλυτική Προκήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2014 και ώρα Ελλάδας
12:00 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο
Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη/ 2ος όροφος (Πρωτόκολλο).
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2014 και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ. στην
αίθουσα συσκέψεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο
Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη/ 2ος όροφος.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος του
προσφέροντος ή ο εκπρόσωπος της ένωσης εταιριών ή της κοινοπραξίας, ή τρίτος που θα φέρει
εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία.
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Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την διακήρυξη, που διανέμεται δωρεάν, μπορούν
να απευθύνονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη
Μονάδα Δ’/ Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία,
Θεσσαλονίκη, τηλ: 2313 321700, και τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax): 2313 321701, 2310 471658
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00‐16:00.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν τη Διακήρυξη από άποψη
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΔΑ ΠΚΜ, και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τη διακήρυξη και από το διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα
της
Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής
Αρχής
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
(http://www.pepkm.gr), διατίθεται τόσο η περιληπτική όσο και η αναλυτική διακήρυξη καθώς και
τα Παραρτήματα αυτής.
Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την ΕΔΑ ΠΚΜ, υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα προς τα
αρμόδια στελέχη:
•

για τη διενέργεια της διαδικασίας και τα δικαιολογητικά: με την κα Ελένη Λαζαρίδου,
στέλεχος Μονάδας Δ, Οργάνωσης & Υποστήριξης (τηλ. 2313 321772, fax. 2313 321701, e‐
mail: elazaridou@mou.gr),

•

για την τεχνική προσφορά: με τον κ. Αντώνη Κρυσταλλίδη, στέλεχος Μονάδας Α1,
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος, Υπεύθυνος Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας (τηλ. 2313 321715, fax. 2313 321701, e‐mail: akristallidis@mou.gr).

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη παρέχονται από την ΕΔΑ ΠΚΜ, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την
παραλαβή των προσφορών και εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα
αποστέλλονται γραπτώς στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr).
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
B2.
Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
B2.1
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις/κοινοπραξίες
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
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•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

•

είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

•

έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους
που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με
την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους
στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,
τα οποία ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και Β2.6 «Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής».
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς
δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό
συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435/2009 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας –Απαιτήσεις
για παρόχους» από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008
(Α΄ 163).
Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη ‐μέλη, καθώς επίσης
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα Ένωση πριν την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση του
έργου.
B2.2
Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων εάν:
α)
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του υποψηφίου ή προσφέροντα,
για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
¾ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29‐
1‐1998, σελ.1).
¾ Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25‐6‐1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31‐12‐1998, σελ. 2).
¾ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 27‐11‐1995,
σελ. 48).
¾ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο Ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
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β)

γ)

δ)

ε)

ζ)
η)
θ)

Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του.
Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου.
Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου.
Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παράλειψης κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος.
Ο υποψήφιος /προσφέρων, ο οποίος δεν θα υποβάλλει εντός του φακέλου της προσφοράς
του όλα τα ζητούμενα με την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα, τα οποία
πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
B2.3
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο
«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο Β2.8 Εγγύηση Συμμετοχής

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην
οποία ο υποβάλλων την προσφορά θα δηλώνει ότι
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α:
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό
του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ
60/2007.
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
3. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού
συμβιβασμού
συνδιαλλαγής
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
4. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
5. Είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου
/Επαγγελματικού
Μητρώου
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι
είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου /Επαγγελματικού Μητρώου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
6. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του
ιδιότητα.
7. Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
8. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
9. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από
τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα
επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα
με το άρθρο 25 του Ν.3614/2007.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β:
I. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
II. Όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που
κατατέθηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα είναι ακριβή
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
III. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή
διακοπής του διαγωνισμού.
3.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και
οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον
πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους:
i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που
περιγράφονται στην παρ. (α) του άρθρου Β2.2. του
Μέρους Β της Προκήρυξης.
ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

4.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
σύστασής τους και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ
στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υπογραφή και υποβολή της Προσφοράς από άλλο
άτομο, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και
τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να
καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
5.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
(άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για
υποψήφιους που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια
Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική
επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη ‐ μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους
οικονομικούς φορείς.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
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B2.3.1

Α/Α
1.

2.

Οι ενώσεις‐κοινοπραξίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά
Συμμετοχής της παρ. Β2.3, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τη νομική του μορφή,
(ημεδαπό/
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο).
Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη
του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του
για τη συμμετοχή του Μέλους:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο Διαγωνισμό.
3.

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται
συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας όπου:
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το
μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)
που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

ΝΑΙ

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
B2.4
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να
καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση
(σύμφωνα με τη νομική του μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
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4.

B2.4.1
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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Α/Α
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου /Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον «Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης», εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
μέσω Αντιπροσώπου

ΝΑΙ
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
B2.4.2

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
12.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον «Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης», εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει τον «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»
μέσω Αντιπροσώπου.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου, ή στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
B2.4.3

Α/Α
1.

2.

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή
διαχειριστές κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ
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Α/Α
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10.

11.

12.

13.

14.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

των

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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B2.4.4
Α/Α

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1
του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ
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11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

13.

14.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
B2.4.5

Α/Α

Οι ενώσεις‐κοινοπραξίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη
νομική του μορφή (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

B2.5
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις
B2.5.1 Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 που αναφέρονται ανωτέρω, θα αναφέρουν τα
στοιχεία του διαγωνισμού, δηλαδή τον αριθμό πρωτοκόλλου /ημερομηνία της Προκήρυξης,
τον τίτλο του υπό ανάθεση έργου, θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
B2.5.2 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα Μέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, όπως έχει οριστεί στο μεταξύ τους
συμφωνητικό.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα Ένωση πριν την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται,
έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την
εκτέλεση του έργου.
B2.6

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού,
τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
I.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατά την προηγούμενη τριετία (οικ. έτη 2011‐
2013) αθροιστικά συνολικό κύκλο εργασιών, ως προς την παροχή συναφών προς το είδος
των ζητούμενων υπηρεσιών, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του 150% της καθαρής αξίας
του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή ίσο ή μεγαλύτερο με 609.000,00 € (εξακόσιες
εννέα χιλιάδες ευρώ).
Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, η παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τους συμμετέχοντες σ’ αυτές.

II.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα,
ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων του παρόντος έργου, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
την τελευταία δεκαετία, όπως περιγράφονται στην παρ. Β2.6.2. της παρούσας.
Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών,
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

τα

παραπάνω

ελέγχονται

για

τους

III.

Ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία στην υλοποίηση
έργων δημοσιότητας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και τρία (3) μέλη της Ομάδας Έργου να
διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή (4) εμπειρία σε δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας

IV.

Κάθε ένα από τα θεματικά αντικείμενα της παρ. Β2.6.2. σημείο (δ) της παρούσας πρέπει να
καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου που να έχει συμμετάσχει σε
τουλάχιστον τρία (3) έργα ή τμήματα έργων σχετικά με το αντικείμενο.
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B2.6.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας
1.
Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά
τους, προσκομίζοντας ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο
άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920, ως ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν.
3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2011‐2013), καθώς
και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην
κατάρτιση και δημοσίευσή τους.
2.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.
3.
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης
ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών του για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
4.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
5.
Ο προσφέρων δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή
του, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
αυτών και συγκεκριμένα:
•

Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει στον προσφέροντα
την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του , περί της δέσμευσης τούτου
να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα τους οικονομικούς πόρους που
απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και περί
της δέσμευσής του να θέσει αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή και για
λογαριασμό του προσφέροντα καθόλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική
περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

•

ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα με το οποίο να
αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέρονται των
αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων καθόλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση
χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

•

νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (Ισχύον καταστατικό για τις Α.Ε και ΕΠΕ ΦΕΚ
ισχύον εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα),

• όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. 1 ) καλύπτει ο φορέας.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, μπορεί να στηρίζεται
στις δυνατότητες των μετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή σε άλλους φορείς.
B2.6.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
(α)
Ο προσφέρων οφείλει να παράσχει γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα
(οργανόγραμμα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τα μέσα ποιοτικού και
ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, της επιμόρφωσης των στελεχών
τους και επιπροσθέτως να προσκομίσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση
σύγχρονων και αποτελεσματικών μέσων και τεχνικών πληροφόρησης και προβολής σε όλο το
φάσμα των ενεργειών επικοινωνίας.
(β)
Ο υποψήφιος υποβάλλει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών
έργων, ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με το προκηρυσσόμενο έργο, τα οποία
υλοποίησε κατά την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
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Συγκεκριμένα, ο κατάλογος, σε μορφή πίνακα, θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των
κυριότερων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων στα οποία συμμετείχε, με αναφορά στα εξής:
τίτλος της σύμβασης, αναθέτουσα αρχή /παραλήπτης έργου, προϋπολογισμός έργου,
χρόνος υλοποίησης έργου (έναρξη‐ λήξη), συνοπτικό αντικείμενο σύμβασης, ποσοστό
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.
Η υλοποίηση των κυριοτέρων συναφών έργων, από τον υποψήφιο, θα πρέπει να
αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πιστοποιητικά / έγγραφα:
¾ Εάν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, θα προσκομιστούν
έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα
αρχή (π.χ. Σύμβαση και Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών).
¾ Εάν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς θα προσκομιστούν αντίγραφα ιδιωτικών
συμφωνητικών (εφόσον υπάρχουν) και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση
των έργων.
Ως συναφή έργα θεωρούνται έργα που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα
παρακάτω αντικείμενα:
1. παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης (branding, διακριτό σήμα,
σλόγκαν κλπ),
2. σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως
ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, video, ηλεκτρονικά banners κλπ,
3. σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
4. σχεδιασμός και οργάνωση προωθητικών ενεργειών, επικοινωνιακών γεγονότων για
το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου
επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,
5. σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών
κοινού με αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ.
Ο υποψήφιος υποβάλλει κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία
του για να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο.
(γ)

Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου. Ειδικότερα, ο
Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία στην υλοποίηση συναφών
έργων δημοσιότητας. Επίσης, θα πρέπει να έχει εμπειρία συντονισμού σε έργα ανάλογης
πολυπλοκότητας και μεγέθους με το προκηρυσσόμενο και καθοδήγησης ομάδων
παρόμοιου μεγέθους με αυτό της προσφοράς.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου
Υπευθύνου έργου, με αναφορά στους τίτλους σπουδών του και στα επαγγελματικά του
προσόντα, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του σε
σχέση με το αντικείμενο της παρούσας.
Το βιογραφικό του Υπευθύνου έργου θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν κατάλογο, υπό
μορφή πίνακα, που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δημοσίων ή
ιδιωτικών έργων στα οποία συμμετείχε, με αναφορά στα εξής: τίτλος της σύμβασης,
ανάδοχος, αναθέτουσα αρχή /παραλήπτης έργου, προϋπολογισμός έργου, χρόνος
υλοποίησης έργου (έναρξη‐ λήξη), συνοπτικό αντικείμενο σύμβασης, θέση /αρμοδιότητες
στελέχους στην ομάδα έργου και ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο (εφόσον
αναφέρεται στη σύμβαση).
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας στην υλοποίηση συναφών έργων δημοσιότητας, θα
προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συμβάσεις ή
τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών).
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Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου, καθώς και μελών της ομάδας έργου
κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για λόγους ανωτέρας
βίας, είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον
αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.
(δ)

Ο υποψήφιος οφείλει, να καταθέσει περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των
στελεχών που θα εμπλακούν στο Έργο (Ομάδα Έργου) ‐ με αναλυτικά βιογραφικά του κάθε
μέλους της Ομάδας ‐ στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελματική
ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η τεκμηριωμένη εμπειρία στα θεματικά
αντικείμενα του παρακάτω πίνακα.
Το βιογραφικό του κάθε μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν κατάλογο, υπό μορφή
πίνακα, που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δημοσίων ή ιδιωτικών
έργων στα οποία συμμετείχε, με αναφορά στα εξής: τίτλος της σύμβασης, ανάδοχος,
αναθέτουσα αρχή /παραλήπτης έργου,, χρόνος υλοποίησης έργου (έναρξη‐λήξη), θέση
/αρμοδιότητες στελέχους στην ομάδα έργου.
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας στην υλοποίηση συναφών έργων δημοσιότητας, θα
προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συμβάσεις ή
τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών).
Τα ανωτέρω βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών, μπορούν να υποβληθούν σε
Παράρτημα.
Κάθε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον
ένα (1) μέλος της ομάδας έργου που να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία (3) έργα ή
τμήματα έργων σχετικά με το αντικείμενο. Το ίδιο μέλος μπορεί να προσμετράται σε δύο
(2) το πολύ θεματικά αντικείμενα.

Α/Α

Θεματικό αντικείμενο

Αριθμός έργων
ή τμημάτων
έργων

1

Παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης
(branding, διακριτό σήμα, σλόγκαν κλπ)

3

2

Δημιουργικός σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού όπως ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά
έντυπα, video, ηλεκτρονικά banners κλπ

3

3

Σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

3

4

Σχεδιασμός και οργάνωση προωθητικών ενεργειών,
επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού,
καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και
κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

3

5

Σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης
διαφόρων κατηγοριών κοινού, με αξιοποίηση εφαρμογών νέας
τεχνολογίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ

3

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί και στον
οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη
της Ομάδας Έργου και των εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων.
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Ονοματεπώνυμο
Στελέχους

Εμπειρία

Θέση στην Ομάδα
Έργου

όπου:
•

Στη στήλη «Ονοματεπώνυμο Στελέχους» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός
προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου.

•

Στη στήλη «Εμπειρία» δίνονται συνοπτικά στοιχεία της εμπειρίας σε συναφή έργα,
καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας, η οποία στηρίζεται στο βιογραφικό
σημείωμα του εκάστοτε στελέχους

•

Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου» συμπληρώνεται με σαφήνεια ο ρόλος του
στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.

Όλα τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
(χωρίς βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), από κάθε ένα μέλος της ομάδας, όπου θα
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή.
Εάν ο Υπεύθυνος Έργου, τα μέλη της Ομάδας Έργου ή οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του
υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος που υποβάλλει την
προσφορά, στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται επιπρόσθετα
•

ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει
την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και

• ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Κατά την εκτέλεση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο
την αντικατάσταση στελέχους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την κρίση
της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, και να προβεί στην εξεύρεση ισότιμου
αντικαταστάτη.
(ε)

Ο προσφέρων δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών και συγκεκριμένα:
•

Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους
πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα τους
αναγκαίους πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας και
την διάθεση αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του προσφέροντα
καθόλη
την
καλυπτόμενη
από
την
σύμβαση
χρονική
περίοδο
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

•

ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα με το οποίο να αναλαμβάνει
την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέροντα των αναγκαίων πόρων
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καθόλη
την
καλυπτόμενη
από
την
σύμβαση
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

χρονική

περίοδο,

•

νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό για τις Α.Ε και ΕΠΕ ΦΕΚ
ισχύον εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα),

•

όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα καλύπτει ο φορέας.

B2.7
Ανάθεση σε τρίτους ‐Υπεργολαβίες
Ο προσφέρων εφόσον προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος
του υπό ανάθεση έργου, θα αναφέρει στην προσφορά του, τα τμήματα του έργου τα οποία
προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει σε τρίτους. Τυχόν στοιχεία υπεργολάβων που θα
συμπεριληφθούν στους φάκελους προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, δεν θα ληφθούν υπόψη
κατά την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης (και σύμφωνα με το άρθρο 17.4 αυτής), ο ανάδοχος υποβάλλει
έγγραφο αίτημα στην Αναθέτουσα Αρχή όπου αναφέρει τα τμήματα του Έργου που προτίθεται να
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, τα στοιχεία που αφορούν το προφίλ των υπεργολάβων, καθώς
και προσφορές από τουλάχιστον τρεις υποψηφίους υπεργολάβους για την εκτέλεση του
συγκεκριμένου τμήματος του Έργου και τον προϋπολογισμό του. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την
διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διευρύνει τον κατάλογο των εταιρειών που
καλούνται από τον τελευταίο να εκτελέσουν τμήματα του έργου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για
την ορθή εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση.
B2.8
Εγγύηση Συμμετοχής
Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θ’ ανέρχεται στο ποσό των 8.120,00 € (οκτώ χιλιάδων εκατόν
είκοσι ευρώ).
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή στα κράτη ‐μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα
στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής (βλ. Μέρος Γ της
διακήρυξης παρ. Γ1.1):
Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με
μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως
από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφορές λήγει,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του έργου με την προσκόμιση από
αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται
εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
B3.
Κατάρτιση ‐ Υποβολή Προσφορών
B3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο
προσφοράς.
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων, οι οποίοι είναι δυνατόν
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και
αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του
προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο
«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐
Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»
Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2014
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, εκτός του
ενιαίου φακέλου, που θα πρωτοκολλείται, το οποίο θα φέρει σφραγίδα και θα είναι
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και στο οποίο θα αναγράφεται
οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν
για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.
Στο διαβιβαστικό έγγραφο θα αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντα:
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email).
Στην περίπτωση της Ένωσης ή Κοινοπραξίας Εταιριών, το διαβιβαστικό έγγραφο της προσφοράς θα
φέρει είτε υπογραφή από τον κοινό εκπρόσωπο αυτής και την σφραγίδα της εταιρίας στην οποία
είναι νόμιμος εκπρόσωπος και συμμετέχει την Ένωση, είτε θα φέρει υπογραφές των νόμιμων
εκπροσώπων και σφραγίδες απ’ όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Λεωφ.
Γεωργικής Σχολής 65, (κτίριο ZEDA), 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη / 2ος όροφος (Πρωτόκολλο), μέχρι
την προαναφερόμενη καταληκτική ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Η
ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΔΑ ΠΚΜ.
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B3.2
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, ως εξής:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.
B3.2.1. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη
σειρά που ζητούνται.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην
παρ. Β3.2.3.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των
Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο,

- ένα (1) αντίγραφο,
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο,

- ένα (1) αντίγραφο,
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
Οικονομική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο,

- ένα (1) αντίγραφο,
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου,
τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία της και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου επαφής.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην
αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνον την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης
του ενδιαφερομένου.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν στην Προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον συντάκτη, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη . Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό,
ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
B3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου
Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον
Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:
•

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

•

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,

•

Β2.8 Εγγύηση Συμμετοχής.
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B3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Πρόταση εξειδίκευσης επικοινωνιακής στρατηγικής
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν στρατηγικό κείμενο, το οποίο θα προσδιορίζει το πλαίσιο και τις
επιλογές που θα διέπουν την εξειδικευμένη στρατηγική που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του έργου,
τη σύνδεση της εξειδικευμένης στρατηγικής με τους επικοινωνιακούς στόχους, τα εργαλεία, την
προσέγγιση και την επικοινωνιακή «ομπρέλα» και τοποθέτηση, στη βάση των στρατηγικών
επιλογών της επικαιροποιημένης επικοινωνιακής στρατηγικής, που περιγράφονται στο Κεφάλαιο
Α1.2.4 και του Επικοινωνιακού Σχεδίου του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης, που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο Α1.2.3. του Μέρους Α του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης.
Ενδεικτική πρόταση «πακέτου» διαφημιστικών μηνυμάτων για τηλεόραση, ραδιόφωνο και
έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις υποδομές οδικών μεταφορών
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν ολοκληρωμένη ενδεικτική πρόταση διαφημιστικής προβολής στα
ΜΜΕ, με εικονογραφημένο(α) προσχέδιο(α) σεναρίου (story boards) για την τηλεόραση, σενάριο(α)
εκφώνησης για το ραδιόφωνο και μακέτα(ες) καταχώρισης για τα έντυπα ΜΜΕ, που αφορά στην
κατασκευή και βελτίωση των οδικών μεταφορικών υποδομών στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στην πρόταση αυτή θα εμφαίνονται σαφώς τα «πρωτότυπα δημιουργήματα λόγου και τέχνης» που
θα έχει επιλέξει ο υποψήφιος στο πλαίσιο της παρούσας Τεχνικής Προσφοράς. Τις δημιουργικές
μακέτες θα συνοδεύει συνοπτική έκθεση όπου θα καταγράφονται οι στρατηγικές επιλογές του
υποψηφίου και το πλαίσιο μέσα από το οποίο κατέληξε στη(ις) συγκεκριμένη(ες) πρόταση(εις).
Ενδεικτική πρόταση υλοποίησης «ειδικού γεγονότος»
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν αναλυτική πρόταση μεθοδολογίας οργάνωσης και υλοποίησης
σημειακού «ειδικού γεγονότος», η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τρόπο και τον τόπο
υλοποίησης, τις επικοινωνιακές ενέργειες που θα περιλαμβάνονται στο ειδικό γεγονός και τις
συνοδευτικές (δορυφορικές) ενέργειες, τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί, την μέθοδο
συντονισμού των ενεργειών, εν γένει τη μεθοδολογία με την οποία θα εξασφαλιστεί η επιτυχία του
γεγονότος, καθώς και τους ποσοτικούς δείκτες με τους οποίους θα μετρηθεί αυτή η επιτυχία.
Στην πρόταση θα περιλαμβάνεται και η αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων που θα
υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή με τη λήξη υλοποίησης της ενέργειας.
B3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα
ακόλουθα:
Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ‐ Έντυπο Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της
(στην περίπτωση των Μέσων) επιτυγχανόμενης ελάχιστης έκπτωσης
1. Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του
προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
Για προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του
Αναδόχου.
2. Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ο προσφέρων, (υποψήφιος
ανάδοχος) υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά: μέση ελάχιστη επιτυγχανόμενη από τον ίδιο
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έκπτωση και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό…… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς]
επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου των ΜΜΕ.
Για τις ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου ανάδοχου) θα
ανέρχεται:
α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου
τιμοκαταλόγου του Μέσου (θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ) .
β. για το ραδιόφωνο: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Μέσου.
(θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ) .
γ. για την τηλεόραση: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Μέσου
3. Για τις Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης με αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας
(γραμμή επικοινωνίας, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.τ.λ.), που αναλαμβάνονται από
τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)%
[ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
4. Για τις πάσης φύσεως παραγωγές που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος
(υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
Για παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό –
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
5. Για άλλες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου
αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ.
Για άλλες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό ‐
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
Ο προσδιορισμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και η εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του αντικειμένου του έργου του Αναδόχου που δεν αμείβεται
ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του η οποία υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, κατά τη
φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.
Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ‐ Τιμοκατάλογος Δημιουργικών Εργασιών

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ ΜΜΕ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Ημισέλιδη (4χρ / ΑΜ)
Ολοσέλιδη (4χρ / ΑΜ)
Σαλόνι (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα ½ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα ¼ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα μικρότερη από ¼ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Προσαρμογή μακέτας σε άλλο μέγεθος (4χρ / ΑΜ)
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα αγγελίας/ανακοίνωσης (4χρ / ΑΜ)
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ΟΜΑΔΑ Β. ΕΝΤΥΠΑ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Concept μονόφυλλου
Concept δίπτυχου
Concept τρίπτυχου
Concept 8σέλιδου
Concept αφίσας
Μακέτα αφισέτας (30 Χ 70 cm)
Μακέτα αφίσας μεγαλύτερης διάστασης από 30 Χ 70 cm
Μακέτα μονόφυλλου
Μακέτα δίπτυχου
Μακέτα τρίπτυχου
Μακέτα 8σέλιδου
Μακέτα εντύπου έως 16 σελίδες / σελίδα
Μακέτα εντύπου έως 32 σελίδες / ανά σελίδα
Μακέτα εντύπου άνω των 32 σελίδων
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα
Κόστος στοιχειοθεσίας / ανά σελίδα
Προσαρμογές μακέτας

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Πινακίδες γηπέδων
Αφίσα στάσεων, στέγαστρα, ρακέτες
Αφίσα λεωφορείων
Γραφική διακόσμηση αυτοκινήτου
Γραφική διακόσμηση διπλού λεωφορείου ΟΑΣΘ
Γραφική διακόσμηση μονού λεωφορείου ΟΑΣΘ

ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Σενάριο τηλεόρασης (30 sec) (συμπεριλαμβανομένου story board)
Σενάριο ραδιοφώνου (30 sec)

ΟΜΑΔΑ Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Τσάντα
Πρόσκληση
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Φάκελος
Μπλοκ
Μακέτα διαφημιστικού δώρου
Folder
Banner (για χρήση σε αυτοστηριζόμενο μηχανισμό)
Banner (για χρήση σε εκδηλώσεις και ειδικά γεγονότα)
Αυτοκόλλητα
Ροζέτα (CD – DVD)
Ηλεκτρονικό banner στατικό
Ηλεκτρονικό banner animated
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (1σελίδα)
Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 ολοσέλιδη, 1
σαλόνι, 1 αφίσα, κλπ.) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα
εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της
ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. Προσχέδια των δημιουργικών εργασιών που υποβάλλονται στην
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση δεν χρεώνονται.
Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Επισημαίνεται στους προσφέροντες ότι στην περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω τιμές δεν
συμπληρωθούν από τον προσφέροντα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, συμπληρώνει
υποχρεωτικά τα κενά θέτοντας τις αντίστοιχες υψηλότερες τιμές ‐στην εκάστοτε μη συμπληρωμένη
κατηγορία‐ από τις υπόλοιπες προσφορές των διαγωνιζομένων.
Σε περίπτωση που ενδεχομένως, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο
Τιμοκατάλογος που υπεβλήθη από αυτόν με την προσφορά του δεν περιλαμβάνει τιμές για
ορισμένα είδη δημιουργικών εργασιών, η αντίστοιχη στήλη συμπληρώνεται με την αντίστοιχη
χαμηλότερη τιμή από το σύνολο των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – Έντυπο Υπολογισμού της Ενδεικτικής Αμοιβής του Υποψήφιου Αναδόχου
Με βάση τις προσφερόμενες τιμές στα προηγούμενα έντυπα ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ τα οποία είναι
δεσμευτικά για τους προσφέροντες, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο
Πίνακας Γ’.
Ο Πίνακας Γ’ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου και ως ενδεικτικός δε δεσμεύει κανένα από τα δύο μέρη
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Εξυπακούεται όμως ότι τα στοιχεία του Πίνακα Γ’ που
συμπληρώνονται με βάση τα έντυπα της προσφοράς ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ πρέπει να ταυτίζονται. Σε
διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θεωρεί ως ορθά τα
αναφερόμενα στα παραπάνω έντυπα (που είναι και δεσμευτικά) και προβαίνει στις αναγκαίες
διορθώσεις. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών, αναφέροντας τις όποιες
διορθώσεις στο πρακτικό της.
Για λόγους ισότιμης αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, τα ποσά που προσδιορίζονται από
την Αναθέτουσα Αρχή κατά κατηγορία ενέργειας στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας Γ’) είναι 100
ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: Υπολογισμός Ενδεικτικής Αμοιβής Αναδόχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενδεικτικό κόστος
Κατηγορίας
Ενέργειας (*1)
[α]

% έκπτωσης που
Ενδεικτικό κόστος
επιτυγχάνεται
από τον Ανάδοχο μετά την έκπτωση
(*2)
[β]

[ γ= α x (100% ‐ β)]

Α. Προωθητικές ενέργειες
Σύνολο Α

100

100

Β. Προβολή στα ΜΜΕ
Έντυπα (εφημερίδες ‐ περιοδικά)

40

Ραδιόφωνο

10

Τηλεόραση

50

Σύνολο Β
Γ. Δημιουργικό
Σύνολο Γ (*3)
Δ. Παραγωγή
Παραγωγή

100

100

100

100

100

100

Σύνολο Δ
Ε. Υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης
Σύνολο Ε
ΣΤ. Άλλες ενέργειες
Σύνολο ΣΤ
Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)
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% αμοιβής
αναδόχου

Ενδεικτική αμοιβή
αναδόχου

[δ]

[ε=γ x δ]

(*1) Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
(*2) Ελάχιστη προβλεπόμενη έκπτωση που δεσμεύεται ότι θα πετύχει ο ανάδοχος επ' ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. Ίδιο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα
μέσα.
(*3) Προκύπτει ως αθροιστικό κόστος των δημιουργικών εργασιών που προβλέπονται στο σχετικό πίνακα / κατάλογο Β.
Τα σκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο, καθώς δεν αναμένονται εκπτώσεις στις κατηγορίες ενεργειών Α, Γ, Δ και Ε.
(*4) Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

Σελίδα 38 από 51

B3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β2.4
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
B3.3
Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.
Εάν οι προσφέροντες κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πέραν του
άνωθεν οριζόμενου χρόνου και αποδεχθούν την παράταση, πριν τη λήξη της ισχύος τους,
οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

-

κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

B3.4
Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης της
προσφοράς του.
B3.5
Τιμές Προσφορών ‐ Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Μέρος Γ
της διακήρυξης παρ. Γ.2).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
B4.
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από «Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού», που θα οριστεί από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
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Η ανωτέρω Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο
οποίος θα λάβει και την σχετική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
B4.1
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, και Αξιολόγησης Προσφορών
B4.1.1 Αποσφράγιση ‐ Έλεγχος Προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής που ορίζεται ανωτέρω. Ο χρόνος
των συνεδριάσεων, καθώς και η ώρα έναρξης αυτών, θα ορίζονται κάθε φορά από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.
B4.1.2 Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
1. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
της ΕΔΑ ΠΚΜ και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία
και η ώρα καταχώρισης.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους με τις
προσφορές των Διαγωνιζομένων και προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.
Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Μονάδα Δ’ της ΕΔΑ
ΠΚΜ για επιστροφή στον αποστολέα, ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
του Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών
στα γραφεία της ΕΔΑ ΠΚΜ. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους
προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ενιαίους φακέλους των προσφορών των
διαγωνιζομένων και δίνει στους τρεις ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους που
περιέχει η κάθε προσφορά τον ίδιο αριθμό που έχει δώσει και στο φάκελο προσφοράς,
σύμφωνα με την σειρά υποβολής της Προσφοράς από τους Διαγωνιζόμενους.
Αρχικά αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, και στη συνέχεια αποσφραγίζονται ο
«Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και ο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»,
κάθε προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η
Τεχνική Προσφορά ανά σελίδα.
Οι «Φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς», δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
εξωτερικά από την Επιτροπή και τους παριστάμενους εκπροσώπους των
συμμετεχουσών Εταιρειών και διαβιβάζονται στη Μονάδα Δ΄ της ΕΔΑ ΠΚΜ για φύλαξη.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν ελέγχει τη συμμόρφωση των
προσφορών προς τους όρους της Διακήρυξης. Ελέγχει μόνον την εγκυρότητα και την
πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
3. Όσοι από τους διαγωνιζομένους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το
περιεχόμενο των άλλων προσφορών (άπαξ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός τους. Η εξέταση των προσφορών
θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της ΕΔΑ ΠΚΜ.
4. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στάδια:
¾ Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής,
που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και
αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Σελίδα 40 από 51

¾ Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τελική αξιολόγηση και Έλεγχος
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση προσωρινού Αναδόχου.
¾ Τελική Κατακύρωση.
5. Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο του φακέλου των
δικαιολογητικών. Αν ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης οι διαγωνιζόμενοι
γίνονται κατ΄ αρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο και
αξιολόγηση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
Αποδεκτοί γίνονται όσοι διαγωνιζόμενοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
7. Αξιολόγηση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες
έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό σύμφωνα με την διαδικασία του ως άνω σημείου 6
της παρούσας παραγράφου με βάση τα στοιχεία του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις
των μελών της.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν την προσφορά
τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν
εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε
οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
8. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών, των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα συντάξει πρακτικό, που θα περιλαμβάνει πίνακα
βαθμολόγησης των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, με το οποίο θα
εισηγείται στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τη συνέχιση της διαδικασίας για
όσες προσφορές ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης και θα τεκμηριώνει την
τυχόν απόρριψη όσων προσφορών δεν ικανοποιούν τους όρους αυτής.
Το ως άνω πρακτικό που αφορά τόσο στον έλεγχο των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
όσο και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, υποβάλλεται στον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης.
Για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδίδει μια απόφαση.
9. Η αποσφράγιση των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πραγματοποιηθεί σε
ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους με
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σελίδα 41 από 51

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρίστανται κατά τη διαδικασία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, δύνανται εφ΄ όσον το επιθυμούν να
λάβουν γνώση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των συνυποψήφιων τους.
10. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της τελικής
αξιολόγησης των προσφορών, καταχωρεί τις Προσφορές στον τελικό συγκριτικό
Πίνακα και συντάσσει πρακτικό με τον τελικό πίνακα κατάταξης των προσφορών που
υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, το οποίο υποβάλει, μαζί όλα
τα στοιχεία του φακέλου και εισηγείται σχετικά στον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας καλείται με σχετική έγγραφη ειδοποίηση, ο υποψήφιος με την
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία να προσκομίσει τα «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
11. Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας αποσφραγίζεται ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού όλα
τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να
παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα,
δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά της παρ. Β2.4 ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή
ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγυητική
Επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και καλείται ο επόμενος κατά σειρά
υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις.
B4.1.3 Κριτήρια αξιολόγησης
B4.1.3.1 Αξιολόγηση Ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής
Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν του ελέγχου της
προσωπικής κατάστασης μέσω της προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και
υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, και ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων.
 Κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου:
Θα εξετασθεί η επάρκεια του προσφέροντα για την εκπόνηση του έργου, με βάση
τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο Β2.6.1 του Μέρους Β
της παρούσας διακήρυξης.
 Κριτήριο τεχνικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου:
Θα εξετασθεί η τεχνική επάρκεια του προσφέροντα με βάση τα υποβληθέντα
στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο Β.2.6.2 του Μέρους Β της παρούσας
διακήρυξης.
Στις περιπτώσεις ενώσεων/κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
B4.1.3.2 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς.
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς καταλαμβάνει
συντελεστή βαρύτητας 80%.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών ορίζονται κατωτέρω με τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.
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Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς.
Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν:
1. Η κατανόηση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους
στην πρόταση εξειδίκευσης της επικοινωνιακής στρατηγικής, σε σχέση με την
επικαιροποιημένη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΔΑ ΠΚΜ και το Επικοινωνιακό
Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης
2. Η πρωτοτυπία και διεισδυτικότητα των δημιουργικών επιλογών, σε ότι αφορά τα
συνθήματα, το σενάριο και το ύφος και περιεχόμενο των εικαστικών προσεγγίσεων.
3. Η μεθοδολογική προσέγγιση οργάνωσης και υλοποίησης του «ειδικού γεγονότος»,
σε σχέση με:
a. τη σαφήνεια της περιγραφής και της τεκμηρίωσης για τον τρόπο και τον τόπο
υλοποίησης
b. την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του μείγματος των επικοινωνιακών
ενεργειών που έχουν επιλεγεί
c. τη χρήση καινοτόμων εργαλείων που αναδεικνύουν τις παραμέτρους του έργου
στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής
d. τη συνάφεια της επιλεγμένης θεματολογίας με τις στρατηγικές επιλογές
e. την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων ενεργειών και
την ορθότητα της επιλογής των ποσοτικών δεικτών μέτρησης της
αποτελεσματικότητας.

Κριτήριο

Συντελεστής
βαρύτητας

1

Κατανόηση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου, και
ενσωμάτωσή τους στην πρόταση εξειδίκευσης της επικοινωνιακής
στρατηγικής, σε σχέση με την επικαιροποιημένη στρατηγικής
επικοινωνίας της ΕΔΑ ΠΚΜ και το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ
Μακεδονίας‐Θράκης

30%

2

Πρωτοτυπία και διεισδυτικότητα των δημιουργικών επιλογών, σε
ότι αφορά τα συνθήματα, το σενάριο και το ύφος και περιεχόμενο
των εικαστικών προσεγγίσεων

40%

3

Μεθοδολογική προσέγγιση οργάνωσης και υλοποίησης του
«ειδικού γεγονότος», σε σχέση με τη
a. τη σαφήνεια της περιγραφής και της τεκμηρίωσης για τον
τρόπο και τον τόπο υλοποίησης
b. την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του μείγματος των
επικοινωνιακών ενεργειών που έχουν επιλεγεί
c. τη χρήση καινοτόμων εργαλείων που αναδεικνύουν τις
παραμέτρους του έργου στο πλαίσιο της επικοινωνιακής
στρατηγικής
d. τη συνάφεια της επιλεγμένης θεματολογίας με τις στρατηγικές
επιλογές
e. την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων
ενεργειών και την ορθότητα της επιλογής των ποσοτικών
δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας.

30%

Α/Α
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Επισημαίνεται ότι προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία (Τj) κατά την
Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς μικρότερη του 5, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και
απορρίπτονται.
Β4.1.3.3 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς
Η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία του φακέλου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κάθε
υποψηφίου.
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς καταλαμβάνει
συντελεστή βαρύτητας 20%.
Β4.1.4 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη Προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:
-

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής
Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική
βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα
τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:
Tj = (σ1i *A1) +(σ2*Α2) +(σ3*Α3)
όπου:

-

Tj

:

η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Ai (i=1, 2, 3)

:

η βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων για την πρόταση j σε
κλίμακα 0‐10

σi (i=1, 2, 3)

:

οι συντελεστές βαρύτητας των Κριτηρίων

Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού
του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος :
Οj =[ (Κ1min / Κ1j ) * 0, 35 + (K2min / K2j ) * 0, 5 + (K3min / K3j) * 0,15] X 10
όπου:
Οj

:

η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής
προσφοράς j

Κ1min

:

το χαμηλότερο αθροιστικό κόστος από όλες τις προσφορές για τις
κατηγορίες Α + Δ + Ε +ΣΤ του Πίνακα Γ

Κ1j

:

το αθροιστικό κόστος της προσφοράς j για τις κατηγορίες Α + Δ + Ε
+ΣΤ του Πίνακα Γ
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‐

Κ2min

:

Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές για την κατηγορία Β
του Πίνακα Γ

Κ2j

:

Το κόστος της προσφοράς j για την κατηγορία Β του Πίνακα Γ

Κ3min

:

Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές για την κατηγορία Γ
(Δημιουργικά ) του Πίνακα Γ

Κ3j

:

Το κόστος της προσφοράς j για την κατηγορία Γ (Δημιουργικά) του
Πίνακα Γ

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς Κατά
το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον
παρακάτω τύπο.
Ο υπολογισμός του τύπου γίνεται μέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο.
Fj =(0, 80 x Tj) + (0, 20 x Oj)
όπου:
Fj

:

η συνολική βαθμολογία της πρότασης j

Tj

:

η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Oj

:

η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για
την πρόταση j

Β4.2
Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.2. και
Β2.1.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης
της παρ.Β2.3.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής της παρ. Β2.6.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την
ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της
προσφερόμενης λύσης.
9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό.
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10. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών.
11. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε
είδος, προϊόν ή υπηρεσία ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των
αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
12. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
Β4.3
Προσφυγές
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Νόμου 3886/2010 (Α 173) περί
δικαστικής Προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
Η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ασκείται ενώπιον της
Αναθέτουσας Αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης.
Στην προσφυγή αναφέρονται ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημα της. Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την
άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού σχηματισμού, χωρίς
την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της
προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με
αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Οι προσφυγές υποβάλλονται στην ΕΔΑ ΠΚΜ, όπου και πρωτοκολλούνται. Επί των
προσφυγών τούτων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα οριστεί με σχετική
απόφαση. Η απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής λαμβάνεται μετά την
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, από τον Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας.
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι
αποφάσεις επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης.
Β4.4
Αποτελέσματα – Κατακύρωση
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. Β2.4 από την επιτροπή διαγωνισμού και
την διαπίστωση της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, η επιτροπή
διαγωνισμού εισηγείται στον Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας την κατακύρωση του
έργου στον ανάδοχο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο και στους λοιπούς
υποψηφίους θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).
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Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή υποχρεούται
να συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση του
έργου.
Β4.5
Ματαίωση Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα
της διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Β5.
Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης
Β5.1
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση (Βλέπε
Μέρος Γ της Διακήρυξης Γ3. ‐ Σχέδιο σύμβασης).
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους,
δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από
τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι ‐ αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα.
4. Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως
μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η
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7.
8.

9.
10.

απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή.
Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Γ1.2 του
Μέρους Γ της Διακήρυξης).
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του έργου με την
προσκόμιση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες επιστρέφεται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς
τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της
Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων
συμβάσεων.

Β5.2 Τρόπος υλοποίησης του έργου –Παραδοτέα έργου –Παραλαβή έργου
Ο τρόπος υλοποίησης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 του σχεδίου
Σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ3 του Μέρους Γ της Προκήρυξης.
Τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος παραλαβής τους περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 5 του σχεδίου Σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ3 του Μέρους Γ της
Προκήρυξης.
Β5.3
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις ‐ Προκαταβολή
1. Οι πληρωμές της συμβατικής αξίας του έργου καταβάλλονται στον Ανάδοχο μετά την
οριστική παραλαβή ενός εκάστου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου της σύμβασης από
την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης ‐Παραλαβής και την έκδοση σχετικού πρακτικού
αυτής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και το κόστος
εκτέλεσης της ενέργειας το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί προς το υλοποιηθέν φυσικό
αντικείμενο, όπως αυτό εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας.
2. Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να λάβει
προκαταβολή ύψους έως 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ισόποση με την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που έχει καταθέσει.
3. Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά μετά
την έκδοση του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» από την
αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης‐ Παραλαβής, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή
εκτέλεση όλων των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστημα αναφοράς και
περιλαμβάνονται στην Απολογιστική Έκθεση και την έκδοση της σχετικής απόφασης
έγκρισης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/
δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) του άρθρου 8
του ΠΔ 4/2002. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών.
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Β5.4
Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης μιας ενέργειας ή/και μη προσήκουσας εκτέλεσης μίας
ενέργειας σύμφωνα προς τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής καταπίπτει για κάθε
εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης ή/και παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας και σε βάρος του
Αναδόχου ποινική ρήτρα, ίση προς το 0,3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
συγκεκριμένης ενέργειας, διατηρουμένου οπωσδήποτε του δικαιώματος της Αναθέτουσας
να ζητήσει την εκπλήρωση της ενέργειας από τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, για το σύνολο ή μέρος της Σύμβασης, σε
περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών περί της εκτέλεσης του Έργου ή μη εκπλήρωσης
άλλης συμβατικής υποχρέωσής του πέραν των είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Μετά την
οριστική παραλαβή και έγκριση από την Αναθέτουσα των ενεργειών, το δικαίωμα της
Αναθέτουσας να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο θα περιορίζεται στο μέρος του Έργου που
υπολείπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση..
Β5.5
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του
εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές
της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Αναθέτουσας
Αρχής.
Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου, καθώς και μελών της ομάδας έργου
κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για λόγους ανωτέρας
βίας, είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον
αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε
αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου της
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΔΑ ΠΚΜ. Προτάσεις εκ μέρους του Αναδόχου, για
την υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κατεπείγουσες, δεν θα
υλοποιούνται αν δεν αιτιολογούνται επαρκώς και αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εγκρίνει
τελικά τη σκοπιμότητα της υλοποίησης τους.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος συμβάλλεται με τρίτους για την υλοποίηση του Έργου του,
από τις συμβάσεις αυτές ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Αναθέτουσα
Αρχή έναντι των τρίτων αυτών.
Β5.6
Υπεργολαβίες
Επιτρέπεται στον ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, να αναθέσει
μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους.
Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους αναλυτικά τα
τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση του συνόλου ή του μεγαλύτερου
μέρους του αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβους.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση του έργου με βάση τη σύμβαση.
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Β5.7
Εμπιστευτικότητα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση της Σύμβασης όλα τα στοιχεία που του
παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή (Εργοδότης). Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που διαθέτει στα πλαίσια υλοποίησης του
συγκεκριμένου Έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η
υποχρέωσή του αυτή αφορά και επεκτείνεται σε κάθε τυχόν υπεργολάβο τον οποίο
απασχολεί σχετικά.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Εργοδότη. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον
δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα
συμφέροντα του Εργοδότη, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία,
έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια
πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση
και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του
Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία
του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν,
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να
αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα
αναφερόμενα στη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και
οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής
του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από
τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
Ο Εργοδότης δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη
διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει τον
Εργοδότη προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της, τυχόν διαιτησίας.
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Β5.8
Πνευματικά δικαιώματα
Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό
παραγωγής (μακέτες καταχωρίσεων, έντυπα, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots κ.λ.π.)
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο έχει το δικαίωμα να το
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην
Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο, χρήση και
εκμετάλλευση του διαφημιστικού υλικού το οποίο ανέλαβε να δημιουργήσει ο ανάδοχος
για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ρητώς
μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή με το παρόν
ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης
στην παρούσα σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή επομένως, έχει όλα τα ενσωματωμένα στο διαφημιστικό υλικό
δικαιώματα και βεβαίως το δικαίωμα αναπαραγωγής του με κάθε μηχανικό μέσο, το
δικαίωμα να εκδίδει, δημοσιεύει, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει και
εκμεταλλεύεται τα ως άνω πνευματικά έργα χωρίς κανένα περιορισμό, με κάθε γνωστό
μέσο.
Τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως
υλικού (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις κλπ.) που θα παρασχεθούν από τη
Αναθέτουσα αρχή προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και
όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά ανήκουν στην Αναθέτουσα αρχή και ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράψει το λογισμικό και οποιοδήποτε
έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Β5.9
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ 8.120,00 € (οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ), για τη συμμετοχή
στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έτος 2015», συνολικής αξίας 499.380,00 € (τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων
ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2014
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με
αντικείμενο το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μακεδονίας‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»,
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή
όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2014 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Γ2.

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : Έντυπο Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της (στην
περίπτωση των Μέσων) επιτυγχανόμενης ελάχιστης έκπτωσης
1. Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του
προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
Για προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του
Αναδόχου.
2. Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ο προσφέρων, (υποψήφιος
ανάδοχος) υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά: μέση ελάχιστη επιτυγχανόμενη από τον ίδιο
έκπτωση και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό…… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς]
επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου των ΜΜΕ.
Για τις ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου ανάδοχου) θα
ανέρχεται:
α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου
τιμοκαταλόγου του Μέσου (θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ) .
β. για το ραδιόφωνο: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Μέσου.
(θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ) .
γ. για την τηλεόραση: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Μέσου
3. Για τις Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης με αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας
(γραμμή επικοινωνίας, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.τ.λ.), που αναλαμβάνονται από
τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)%
[ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
4. Για τις πάσης φύσεως παραγωγές που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος
(υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
Για παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό –
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
5. Για άλλες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου
αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ.
Για άλλες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό ‐
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
Ο προσδιορισμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και η εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του αντικειμένου του έργου του Αναδόχου που δεν αμείβεται
ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του η οποία υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, κατά τη
φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: Τιμοκατάλογος Δημιουργικών Εργασιών
ΟΜΑΔΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ ΜΜΕ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Ημισέλιδη (4χρ / ΑΜ)
Ολοσέλιδη (4χρ / ΑΜ)
Σαλόνι (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα ½ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα ¼ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα μικρότερη από ¼ σελίδας (4χρ / ΑΜ)
Προσαρμογή μακέτας σε άλλο μέγεθος (4χρ / ΑΜ)
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα (4χρ / ΑΜ)
Μακέτα αγγελίας/ανακοίνωσης (4χρ / ΑΜ)

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΝΤΥΠΑ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Concept μονόφυλλου
Concept δίπτυχου
Concept τρίπτυχου
Concept 8σέλιδου
Concept αφίσας
Μακέτα αφισέτας (30 Χ 70 cm)
Μακέτα αφίσας μεγαλύτερης διάστασης από 30 Χ 70 cm
Μακέτα μονόφυλλου
Μακέτα δίπτυχου
Μακέτα τρίπτυχου
Μακέτα 8σέλιδου
Μακέτα εντύπου έως 16 σελίδες / σελίδα
Μακέτα εντύπου έως 32 σελίδες / ανά σελίδα
Μακέτα εντύπου άνω των 32 σελίδων
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα
Κόστος στοιχειοθεσίας / ανά σελίδα
Προσαρμογές μακέτας

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Πινακίδες γηπέδων
Αφίσα στάσεων, στέγαστρα, ρακέτες
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Αφίσα λεωφορείων
Γραφική διακόσμηση αυτοκινήτου
Γραφική διακόσμηση διπλού λεωφορείου ΟΑΣΘ
Γραφική διακόσμηση μονού λεωφορείου ΟΑΣΘ

ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Σενάριο τηλεόρασης (30 sec) (συμπεριλαμβανομένου story board)
Σενάριο ραδιοφώνου (30 sec)

ΟΜΑΔΑ Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΤΙΜΗ (ευρώ)

Τσάντα
Πρόσκληση
Φάκελος
Μπλοκ
Μακέτα διαφημιστικού δώρου
Folder
Banner (για χρήση σε αυτοστηριζόμενο μηχανισμό)
Banner (για χρήση σε εκδηλώσεις και ειδικά γεγονότα)
Αυτοκόλλητα
Ροζέτα (CD – DVD)
Ηλεκτρονικό banner στατικό
Ηλεκτρονικό banner animated
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (1σελίδα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: Υπολογισμός Ενδεικτικής Αμοιβής Αναδόχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενδεικτικό κόστος
Κατηγορίας
Ενέργειας (*1)
[α]

% έκπτωσης που
Ενδεικτικό κόστος
επιτυγχάνεται
μετά
την έκπτωση
από τον Ανάδοχο
(*2)
[β]

[ γ= α x (100% ‐ β)]

Α. Προωθητικές ενέργειες
Σύνολο Α

100

100

Β. Προβολή στα ΜΜΕ
Έντυπα (εφημερίδες ‐ περιοδικά)

40

Ραδιόφωνο

10

Τηλεόραση

50

Σύνολο Β
Γ. Δημιουργικό
Σύνολο Γ (*3)
Δ. Παραγωγή
Παραγωγή

100

100

100

100

100

100

Σύνολο Δ
Ε. Υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης
Σύνολο Ε
ΣΤ. Άλλες ενέργειες
Σύνολο ΣΤ
Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)
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% αμοιβής
αναδόχου

Ενδεικτική αμοιβή
αναδόχου

[δ]

[ε=γ x δ]

(*1) Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
(*2) Ελάχιστη προβλεπόμενη έκπτωση που δεσμεύεται ότι θα πετύχει ο ανάδοχος επ' ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. Ίδιο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα
μέσα.
(*3) Προκύπτει ως αθροιστικό κόστος των δημιουργικών εργασιών που προβλέπονται στο σχετικό πίνακα / κατάλογο Β.
Τα σκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο, καθώς δεν αναμένονται εκπτώσεις στις κατηγορίες ενεργειών Α, Γ, Δ και Ε.
(*4) Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
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Γ3.

Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την ανάθεση εκτέλεσης του Έργου με τίτλο:

«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
για το έτος 2015»

Μεταξύ
Της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

και της
…………………………………………………………………….

Κωδικός ΟΠΣ πράξης: 456695, Υποέργο: 3
Θεσσαλονίκη, …………….2014
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ΣΥΜΒΑΣΗ
Για το έργο
«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐
Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»
(Κωδικός ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880033, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 456695 ‐ ΤΔΕ: «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ
ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013‐2015» – Υποέργο 3:«Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος
2015»‐ Κ.Ε.: Β4‐Δημοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, τη ………………… ΧΧ ……………..2014, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :
Α. Της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.),
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001 Πυλαία (με ΑΦΜ:
999924290, Δ.Ο.Υ.: Z΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313 321700) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κο Απόστολο Γ. Τζιτζικώστα,
(στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή») και
Β. Της εταιρείας / κοινοπραξίας εταιρειών ……………………….. που εδρεύει στη ………………., στην
οδό ……………………………,(με Α.Φ.Μ. ……………………, Δ.Ο.Υ. ……………………, τηλ. ……………………, fax:
…………………………..) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………….. της …………………………… με
Α.Δ.Τ. ………………..
(στο εξής «ο Ανάδοχος»),
και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
κου Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα, με την οποία ανατέθηκε/κατακυρώθηκε στην εταιρεία/
ένωση εταιρειών /κοινοπραξία εταιρειών με την επωνυμία «…………………..» το έργο με τίτλο
«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας‐
Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015» (εφεξής
αποκαλούμενου στο παρόν ως «το Έργο»).
2. Την από ΧΧ‐ΧΧ‐2014 τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας / κοινοπραξίας
εταιρειών με την επωνυμία «……………………..», για το προαναφερόμενο έργο (με αρ. πρωτ.
εισερχ. ΕΔΑ ΠΚΜ ΧΧΧΧΧ/ΧΧΧ‐ΧΧ‐2014) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής
διακήρυξης.
3. Το από ΧΧ‐ΧΧ‐2014 συμφωνητικό συνεργασίας των …….εταιριών της ένωσης, στο οποίο
ορίζονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης ως εξής: (Επωνυμία
Εταιρείας)……..ποσοστό ΧΧ%, (Επωνυμία Εταιρείας)……..… ποσοστό ΧΧ% και (Επωνυμία
Εταιρείας)……..ποσοστό ΧΧ%.
4. Την υπ. αρ. πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
για τη συγκρότηση Επιτροπής Επίβλεψης –Παραλαβής του προαναφερόμενου έργου.
5. Το ότι οι ………….... εταιρείες που συμμετέχουν στην ένωση/ κοινοπραξία είναι η κάθε μια
αλληλέγγυες και υπεύθυνες εις ολόκληρο για το έργο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
«Ανάδοχος»
είναι
η
εταιρεία/ένωση/κοινοπραξία
εταιρειών
…………………………………………………………………………………………… στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση του
Έργου, ήτοι η δεύτερη των συμβαλλομένων, η οποία ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του Έργου.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ’ αυτό προσαρτήματα, τεύχη και
λοιπά έγγραφα, ήτοι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
…………………………………………………………..Τεύχος διακήρυξης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και όλες οι επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ
των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Έργο» είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει και να παράσχει ο
Ανάδοχος σχετικά με την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα της ΕΔΑ ΠΚΜ, όπως αυτό εξειδικεύεται
στο Μέρος Α της Διακήρυξης.
«ΕΔΑ ΠΚΜ» είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
«Πρόγραμμα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» είναι το πρόγραμμα πληροφόρησης και
δημοσιότητας της ΕΔΑ ΠΚΜ, όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί, εγκριθεί και εφαρμοσθεί σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά την παροχή υπηρεσιών προς την ΕΔΑ ΠΚΜ
αναφορικά με την εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων
επικοινωνίας και την υλοποίηση των ενεργειών επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο
Εξειδικευμένο Σχέδιο δράσεων, για την περίοδο 2014‐2015.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
2.1
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα εκπονήσει – 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης –
Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής :
•

Την εξειδίκευση της επικαιροποιημένης στρατηγικής επικοινωνίας που αναλύεται στο Κεφάλαιο
Α1.2.4, «μεταφράζοντας» τη στρατηγική αυτή σε συγκεκριμένα «πρωτότυπα δημιουργήματα
λόγου ή τέχνης». Με άλλα λόγια, ο ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένο σλόγκαν (σύνθημα),
λογότυπα (εφόσον απαιτείται) και συγκεκριμένη ταυτότητα επικοινωνίας, ως προς την εικόνα,
το λόγο και το ύφος.

•

Την εξειδίκευση του Ενδεικτικού Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας (βλ. Παράρτημα Γ4) με
συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, το τελικό χρονοδιάγραμμα και κόστος των
ενεργειών που εικονίζονται στο Ενδεικτικό Σχέδιο Δράσεων, ανά ενέργεια. Σε περίπτωση που
θα απαιτηθεί τροποποίηση κάποιων από τις παραμέτρους των επιμέρους ενεργειών, ή ακόμη
και συνολικά κάποια ενέργεια, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, η
οποία θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας, ο ανάδοχος
αναλαμβάνει, σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να συγκεκριμενοποιήσει τους τομείς
εξειδίκευσης, τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία και τις Καλές Πρακτικές στα
οποία θα εστιάσει το σύνολο των ενεργειών επικοινωνίας που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια.
Η έγκριση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας αποτελεί και την έναρξη της
υλοποίησής του.
Η εξειδίκευση της στρατηγικής επικοινωνίας και η εκπόνηση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων
αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά.
2.2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει όλες τις εγκεκριμένες από το
παραπάνω Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων, ενέργειες επικοινωνίας. Στη βάση αυτή, ο ανάδοχος θα
καταθέτει για κάθε ενέργεια (ή δέσμη ομοειδών ενεργειών) ξεχωριστά πρόταση, που θα αποτελεί
το Τεχνικό Παράρτημα της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών ενεργειών), με βάση το οποίο θα
υλοποιείται η ενέργεια και θα γίνεται και ο απολογισμός της. Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή
του Τεχνικού Παραρτήματος θα σηματοδοτεί και την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας.
Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται:
•

Προωθητικές ενέργειες. Περιλαμβάνονται η οργάνωση εκδηλώσεων, ειδικών γεγονότων, η
συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Ο Ανάδοχος θα κληθεί κατά
περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, να εμπλέξει ενεργά στην υλοποίηση των ενεργειών αυτών
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως αυτοί αναφέρονται
στην επικαιροποιημένη
επικοινωνιακή στρατηγική και στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας–Θράκης.

•

Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Περιλαμβάνεται η προβολή στην τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, τα έντυπα μέσα και το internet. Για την περίπτωση των 3 πρώτων ειδών ΜΜΕ, ο
ανάδοχος θα υποβάλλει με την πρόταση, επιπλέον αναλυτικό media plan, με τεκμηρίωση του
κόστους και του μέσου που κάθε φορά επιλέγεται.
Σημειώνεται ότι η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θα επιμερίζεται υποχρεωτικά
σύμφωνα με το Π.Δ. 261/1996 (ΦΕΚ Α΄186/1997), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα :
- Έντυπα Μέσα (εφημερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικού
κόστους για τα ΜΜΕ, σε ετήσια βάση
- Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κόστους για τα ΜΜΕ, σε ετήσια
βάση.
Για τη διαμόρφωση του πλάνου Μέσων (Media Plan), ο Ανάδοχος εφαρμόζει τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 6 και 7 του ΠΔ 261/97 σχετικά με την επιλογή των μέσων και συνεκτιμώντας το
κόστος και την απήχηση του κάθε μέσου.
Στην περίπτωση του internet, το Τεχνικό Παράρτημα θα περιλαμβάνει επιπλέον τεκμηρίωση της
επιλογής του εκάστοτε δικτυακού τόπου και του τρόπου προβολής.

•

Υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης και προβολής με αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας
τεχνολογίας. Περιλαμβάνονται ενέργειες με χρήση τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης,
κοινωνικών δικτύων, κλπ). Ο Ανάδοχος θα κληθεί κατά περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, να
εμπλέξει ενεργά στην υλοποίηση των ενεργειών αυτών πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως
αυτοί αναφέρονται στην επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική και στο Επικοινωνιακό
Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας‐Θράκης.

•

Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών και
προωθητικών εργαλείων. Περιλαμβάνονται η δημιουργική επεξεργασία και παραγωγή αφισών,
banners, newsletter, video, video, DVD, και λοιπών multimedia εφαρμογών.
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Το υλικό αυτό χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο δημιουργικών εργασιών, που
περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας Σύμβασης και δεσμεύει τον Ανάδοχο.
Για τα είδη δαπανών δημιουργικού που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω τιμοκατάλογο και
που πιθανόν θα χρειασθεί να πραγματοποιηθούν κατά την εκτέλεση του Έργου από τον
Ανάδοχο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική πρόταση του Αναδόχου και αποδοχή της
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα προσχέδια των δημιουργικών εργασιών που υποβάλλονται προς έγκριση στην Αναθέτουσα
Αρχή δεν χρεώνονται.
Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται χωρίς πρόσθετο κόστος η υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση του έργου, ως προς το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο, τον απολογισμό και την αξιολόγηση των ενεργειών επικοινωνίας, καθώς και τη
σύνταξη περιοδικών αναφορών, όταν απαιτείται.
Τέλος, για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται :
•

Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού μείγματος που θα εφαρμοσθεί

•

Η ομοιογένεια και η συνέργια των προτεινομένων ενεργειών

•

Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και μηνυμάτων

•

Η συμπληρωματικότητα και η εναρμόνιση με αντίστοιχες ενέργειες της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

•

Η τήρηση των επιταγών του «Επικοινωνιακού Οδηγού για την Πληροφόρηση & τη Δημοσιότητα
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007‐2013» και των συνημμένων του «Τεχνικών Προδιαγραφών
Σηματοδότησης του ΕΣΠΑ», που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) το Μάιο 2010 και που είναι
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.pepkm.gr και στο portal του ΕΣΠΑ
www.espa.gr

•

Η εμπλοκή & συμμετοχή του κοινού στις προτεινόμενες ενέργειες και όχι η παθητική
προσέγγισή του

•

Η δημιουργία και συντήρηση δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, όπου απαιτείται

•

Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας και ειδικότερα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

•

Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και όταν απαιτείται, φιλικό για χρήστες άτομα με
αναπηρία και κατά περίπτωση, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να χρησιμοποιείται
και μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των ελληνικών

•

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης

•

Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Η προτεραιότητα στην επιλογή οικολογικά φιλικών ενεργειών επικοινωνίας και πληροφόρησης

•

Ο καινοτόμος και πρωτοποριακός χαρακτήρας των προτεινόμενων ενεργειών

• Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τους στόχους που τίθενται.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,
να προβαίνει σε τροποποιήσεις, προσθήκες, αναθεωρήσεις, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό
και την τεκμηρίωση του χρόνου υλοποίησης του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας
ανάλογα με την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης των δράσεων που διαχειρίζεται, οι οποίες θα
γνωστοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο. Αντίστοιχες μεταβολές μπορεί να προτείνει και ο
Ανάδοχος, οι οποίες όμως θα τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Ο τρόπος υλοποίησης και παρακολούθησης των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο
Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας και τα αντίστοιχα παραδοτέα των ενεργειών
περιγράφονται παρακάτω, στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ‐ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων
του Αναδόχου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2, θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή
Επίβλεψης –Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2014
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη:
1.
……………………………., ……………………….., Πρόεδρος.
2.
…………………….., …………………………………, Μέλος.
3.
…………………….., …………………………………, Μέλος.
Η Επιτροπή Επίβλεψης –Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παραλαβή του Έργου, τόσο των
επιμέρους ενεργειών όσο και του συνόλου του Έργου. Η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να καλεί
στις συνεδριάσεις της ή να συμβουλεύεται κατά περίπτωση, ειδικούς εμπειρογνώμονες που έχουν
σχέση με το αντικείμενο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
4.1. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων
επικοινωνίας, υποβάλλει για κάθε ενέργεια (ή δέσμη ομοειδών ενεργειών) στην Αναθέτουσα
Αρχή, συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω :
• ο στόχος επικοινωνίας της προγραμματιζόμενης ενέργειας
• το κοινό‐στόχος στο οποίο απευθύνεται η ενέργεια, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ειδική
κατηγορία κοινού
• το αντικείμενο της ενέργειας, με λεπτομερή αναλυτική ποσοτικοποίησή του
• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ενέργειας
• το προεκτιμώμενο αναλυτικό και τεκμηριωμένο κόστος εκτέλεσης της
• η ονομασία του τρίτου τον οποίο προτείνει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της ενέργειας,
στην περίπτωση που η ενέργεια δεν θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Ανάδοχο, στη
βάση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου
• η αμοιβή του Αναδόχου σε περίπτωση χρήσης τρίτου για την υλοποίηση της ενέργειας,
στη βάση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και της Οικονομικής Προσφοράς του
Αναδόχου
• ο στόχος αποτελεσματικότητας της προγραμματιζόμενης ενέργειας, μετρούμενος με
ποσοτικά και με ποιοτικά επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια, όπου θα αναφέρεται
τι θεωρείται επιτυχία της αποτελεσματικότητας της ενέργειας.
Στην περίπτωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), η πρόταση θα συνοδεύεται από
πλάνο μέσων και από εγκεκριμένους κατά τη στιγμή υποβολής της πρότασης επίσημους
τιμοκαταλόγους – θεωρημένους από την αρμόδια ΔΟΥ – των μέσων που προγραμματίζεται
να χρησιμοποιηθούν. Σε συσχετισμό με το προεκτιμώμενο κόστος της εκάστοτε ενέργειας
προβολής στα ΜΜΕ και με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της ενέργειας, θα πρέπει να
προκύπτουν οι σχετικές εκπτώσεις των μέσων κατά τη στιγμή υποβολής της πρότασης,
σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Η υποβολή κάθε πρότασης θα γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε ενέργειας
(ή δέσμης ομοειδών ενεργειών), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου
Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας. Η υποβολή κάθε πρότασης θα γίνεται έπειτα
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

από συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής, για τη σκοπιμότητα υλοποίησης της ενέργειας αυτής
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον του ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα εναλλακτικές λύσεις
(π.χ. ενοικίαση συγκεκριμένων slides, φωτογραφικό υλικό, χώροι, συνεργασία με φορείς –
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης κλπ), ο Ανάδοχος υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Αρμόδια για την αξιολόγηση της πρότασης είναι η Μονάδα Α1 της ΕΔΑ ΠΚΜ, η οποία αν δεν
διαπιστώσει σφάλματα, παραλείψεις ή ελλείψεις στην πρόταση, εισηγείται θετικά στον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση του Αναδόχου, όπως αυτή θα εγκριθεί, θα
αποτελέσει το Τεχνικό Παράρτημα, βάσει του οποίου θα κληθεί ο Ανάδοχος να υλοποιήσει
την ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Ο Ανάδοχος ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης και λαμβάνει εντολή να προβεί στην
υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η
εντολή υλοποίησης κάθε ενέργειας συνοδεύεται από το σχετικό Τεχνικό Παράρτημα, όπου
περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ενέργειας αυτής και το
οποίο δεσμεύει τον Ανάδοχο.
Εάν η Μονάδα Α1 της ΕΔΑ ΠΚΜ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα στην
πρόταση, διατυπώνει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε
προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παρατηρήσεων, να
συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις, υποβάλλοντας εκ
νέου την πρόταση στην ΕΔΑ ΠΚΜ.
Στην περίπτωση που μετά την εκ νέου παραλαβή της πρότασης, κατά την παράγραφο 4.3
ανωτέρω, διαπιστωθούν περαιτέρω ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα, η Αναθέτουσα
Αρχή, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα της
αρχικής πρότασης, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4.2 ανωτέρω.
Μετά την έγκριση της ενέργειας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης, όπως αυτή εγκρίθηκε και
προσδιορίσθηκε με το Τεχνικό Παράρτημα.
Κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ενέργειας υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού, ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την
υπέρβαση του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1 έως και 4.6 του
παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή Επίβλεψης ‐Παραλαβής είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών καθώς και του συνόλου του Έργου.
Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της κάθε
ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, τον συντονισμό των ενεργειών της
εμπλεκόμενης ομάδας έργου και των υπεργολάβων καθώς και του συνόλου του Έργου.
Ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση των ενεργειών του υποχρεούται να εφαρμόζει το Π.Δ.
261/1997 (ΦΕΚ Α΄186/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3166/2003 (ΦΕΚ
Α΄178/2003) και το Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α’ 46/2006).

ΑΡΘΡΟ 5.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ‐ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε δύο (2) αντίτυπα, το
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5.2

«Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
2.1 της παρούσας.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος
αναφοράς……….., ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, σε 3 αντίτυπα σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, την «Απολογιστική Έκθεση» (ΑΕ), η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους
απολογιστικές εκθέσεις ολοκλήρωσης κάθε ενέργειας (ή δέσμης ομοειδών ενεργειών, όπως
προσδιορίστηκαν με το εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα) που έχει(ουν)
ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος αναφοράς. Η κάθε μία από τις επιμέρους
απολογιστικές εκθέσεις ολοκλήρωσης της ενέργειας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα :
• το στόχο επικοινωνίας της ενέργειας (ή δέσμης ομοειδών ενεργειών, όπως
προσδιορίστηκαν με το εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα) που υλοποιήθηκε
• το κοινό‐στόχος στο οποίο απευθύνθηκε η ενέργεια, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ειδική
κατηγορία κοινού
• το αντικείμενο της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών ενεργειών) με λεπτομερή
αναλυτικό ποσοτικό απολογισμό του
• το πραγματικό χρονοδιάγραμμα στο οποίο υλοποιήθηκε η κάθε μία ενέργεια, ακόμη και
αν πρόκειται για δέσμη ομοειδών ενεργειών
• το τελικό αναλυτικό κόστος εκτέλεσης
• η ονομασία του τρίτου στον οποίο ανέθεσε ο Ανάδοχος την υλοποίηση της ενέργειας (ή
της δέσμης ομοειδών ενεργειών), στην περίπτωση που δεν υλοποιήθηκε με ίδια μέσα
από τον Ανάδοχο
• η αμοιβή του Αναδόχου σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε τρίτος για την υλοποίηση
της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών ενεργειών), στη βάση του αναλυτικού τεύχους
προκήρυξης και της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου
• η τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών
ενεργειών) που υλοποιήθηκε, μετρούμενη με ποσοτικά και με ποιοτικά επιστημονικά και
αντικειμενικά κριτήρια, όπου θα γίνεται απολογισμός της επιτυχίας της
αποτελεσματικότητας της ενέργειας (ή της δέσμης ομοειδών ενεργειών).
Για κάθε ένα από τα παραπάνω και τουλάχιστον γι’ αυτά, θα τεκμηριώνεται με σαφή και
αντικειμενικό τρόπο οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόκλιση από τις τιμές και τις περιγραφές στα
αντίστοιχα πεδία του εγκεκριμένου Τεχνικού Παραρτήματος της εκάστοτε ενέργειας (ή
δέσμης ενεργειών), για κάθε μία ενέργεια ξεχωριστά.
Στην περίπτωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), η επιμέρους απολογιστική έκθεση
ολοκλήρωσης θα συνοδεύεται από τελικό πλάνο μέσων και από εγκεκριμένους κατά τη
στιγμή υλοποίησης της ενέργειας επίσημους – θεωρημένους από την αρμόδια ΔΟΥ –
τιμοκαταλόγους των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. Σε συσχετισμό με το τελικό κόστος της
εκάστοτε ενέργειας προβολής στα ΜΜΕ και με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της ενέργειας, θα
πρέπει να προκύπτουν οι σχετικές εκπτώσεις των μέσων κατά τη στιγμή υλοποίησης της
ενέργειας, σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και την Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου.
Εκτός από τα παραπάνω, στην εκάστοτε ΑΕ θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, ανά ενέργεια
(ή δέσμη ομοειδών ενεργειών) :
• Όλο το σχετικό υλικό που παράχθηκε (εκτυπώσεις, φωτογραφικό υλικό, εικαστικά, φιλμ,
video, κασέτες beta, μακέτες, κατασκευές, κλπ) και που αντιστοιχεί στις επιμέρους
ενέργειες που ολοκληρώθηκαν κατά το τετράμηνο αναφοράς
• Όλες οι δημιουργικές παραγωγές σε αρχεία Acrobat (pdf) υψηλής ανάλυσης και σε
«ανοικτά» αρχεία Adobe Illustrator ή QuarkX ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού
χρησιμοποιήθηκε
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• Οικονομικό απολογισμό των πραγματοποιηθεισών δαπανών ανά ενέργεια, με αναλυτική

αναφορά στο οικονομικό αντικείμενο της κάθε μίας ενέργειας, συνοδευόμενη από τα
αντίστοιχα παραστατικά (αντίγραφα Τιμολογίων, αποδείξεων εξόφλησης παραστατικών,
Δελτίων Αποστολής) και κάθε υποστηρικτικό υλικό που επιβεβαιώνει την
πραγματοποιηθείσα δαπάνη στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση τρίτων κατά την έννοια
του Άρθρου 17 της παρούσας, και στη βάση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και της
Προσφοράς του Αναδόχου.
Στην περίπτωση χρήσης ΜΜΕ ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτική
κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του ΜΜΕ
που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη
από το χρησιμοποιηθέν Μέσο Ενημέρωσης προς τον Ανάδοχο, καθώς και κατάσταση με
τις εξοφληθείσες από τον Ανάδοχο δαπάνες, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα
παραστατικά εξόφλησης.
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου των παραδοτέων όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο5, σημεία 5.1 και 5.2 τα διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή
Επίβλεψης‐ Παραλαβής του Έργου.
Η οριστική παραλαβή της εκάστοτε Απολογιστικής Έκθεσης (ΑΕ), που περιλαμβάνει όλες τις
ενέργειες που ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστημα αναφοράς, διενεργείται από την
Επιτροπή Επίβλεψης‐ Παραλαβής του Έργου, η οποία εξετάζει όλα τα παραδοτέα και
παραστατικά με τα οποία θα πιστοποιείται:
• το εμπρόθεσμο ή μη της υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών
• η πλήρης, προσήκουσα και ποιοτική εκπλήρωση του φυσικού αντικειμένου του συνόλου
των ενεργειών και σύμφωνα προς το περιεχόμενο των αντίστοιχων Τεχνικών
Παραρτημάτων, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και του έργου
συνολικά
• η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η «επιτυχία» του συνόλου των ενεργειών
• το οριστικό και πραγματοποιηθέν κόστος εκτέλεσης της κάθε ενέργειας το οποίο θα
πρέπει να αντιστοιχεί προς το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, για κάθε μία ενέργεια
ξεχωριστά.
Η Επιτροπή Επίβλεψης‐ Παραλαβής συντάσσει «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» (ΠΠΥ)
για κάθε Απολογιστική Έκθεση (ΑΕ), με βάση το εγκεκριμένο Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων
επικοινωνίας και τα Τεχνικά Παραρτήματα των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν στο χρονικό
διάστημα αναφοράς, κάνοντας ρητή μνεία στα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4, ανωτέρω. Το
σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής για την κάθε ΑΕ κοινοποιείται στον Ανάδοχο και επέχει θέση
εντολής για τιμολόγηση.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες κάθε ενέργειας θεωρούνται ως εγκριθείσες μετά την έκδοση του
προβλεπόμενου στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης, «Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Υπηρεσιών» και εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που κατά την οριστική παραλαβή κάποιας ενέργειας η Επιτροπή Επίβλεψης ‐
Παραλαβής διαπιστώσει διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση της ενέργειας σε σχέση με το
Τεχνικό Παράρτημα, ζητά διευκρινίσεις από τον Ανάδοχο, τις οποίες και υποχρεούται να
παρέχει προκειμένου η ΕΕΠ να προβεί στην πιστοποίηση της εκτέλεσης της ενέργειας και
στην παραλαβή αυτής.
Εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Επιτροπή
μπορεί να συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει την βάση των
περαιτέρω, κατά τα άρθρα 16 και 18, ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο.
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Η οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου του Αναδόχου πραγματοποιείται με την
υλοποίηση και ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του εγκεκριμένου Εξειδικευμένου
Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας, κατά την οποία ο Ανάδοχος υποβάλλει «Απολογιστική
Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου» με συνοπτική περιγραφή του παραχθέντος Έργου. Η
Επιτροπή Επίβλεψης‐Παραλαβής εκδίδει στη συνέχεια «Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
Υπηρεσιών Σύμβασης» για το Έργο του Αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα επιμέρους «Πρωτόκολλα Παραλαβής Υπηρεσιών» για τις
Απολογιστικές Εκθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως μέχρι την
30η/11/2015.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση
με τα κατωτέρω έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η
ακόλουθη:
I. Η παρούσα σύμβαση
II. Η από …………………………………………. Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά).
III. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………………………………………. διακήρυξη Ανοικτού
Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
8.1 Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των
…………………….. € (………………….. ……………….ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% ύψους …………………………… €
(………………………… ευρώ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των ……………………. € (………………………….
ευρώ) και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
8.2 Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα
τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013‐2015» με κωδικό ΟΠΣ 456695
και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ00880033.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους.
8.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει ρητά ότι απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου και του
ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1326/83 (ΦΕΚ
Α΄19/4.2.1983).
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
9.1 Η αμοιβή του Αναδόχου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ποσού του κόστους
υλοποίησης ανά κατηγορία ενέργειας και θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της
παρούσας Σύμβασης.
9.2 Το ποσοστό αμοιβής του Αναδόχου ανά κατηγορία ενέργειας, έχει προσδιορισθεί στην
Οικονομική του Προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και δεσμεύει τον Ανάδοχο και έχει ως εξής:
9.2.1 Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η
αμοιβή του Αναδόχου θα ανέρχεται σε ………………………………………………… επί του
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καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. Για προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν
από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την
Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
9.2.2 Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ο Ανάδοχος εκτιμά
ως μέση ελάχιστη επιτυγχανόμενη από τον ίδιο έκπτωση και επ’ ωφελεία της
Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό …………………………………………………… επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου των ΜΜΕ.
Για τις ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ η αμοιβή του Ανάδοχου θα ανέρχεται:
α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): σε ποσοστό …………………………………….
επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου
τιμοκαταλόγου του Μέσου.
β. για το ραδιόφωνο: σε ποσοστό …………………………………………. επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του
Μέσου.
γ. για την τηλεόραση: σε ποσοστό ……………………………………….. επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του
Μέσου.
9.2.3 Για τις Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης με αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας
τεχνολογίας (Γραφείο Πληροφόρησης, διαδίκτυο, κ.τ.λ.), που αναλαμβάνονται από
τρίτους
η
αμοιβή
του
Αναδόχου
θα
ανέρχεται
σε
ποσοστό
……………………………………………. επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.
9.2.4 Για τις πάσης φύσεως παραγωγές που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του
Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό ……………………………………………. επί του καθαρού
ποσού προ ΦΠΑ.
Για παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται
το σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς
πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
9.2.5 Για άλλες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του Αναδόχου θα
ανέρχεται σε ποσοστό ……………………………………………….. επί του καθαρού ποσού προ
ΦΠΑ.
Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό ‐ εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή ‐ κόστος χωρίς
πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
Η εκπόνηση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσεων επικοινωνίας, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο άρθρο 2.1 της παρούσας, αποτελεί μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου
που δεν αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του που υπολογίζεται κατά τα
ανωτέρω, κατά τη φάση του σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου αναλυτικά στην από χχ/χχ/2014 τεχνική και οικονομική προσφορά
της εταιρείας /ένωσης /κοινοπραξίας με την επωνυμία «………………..», για το προαναφερόμενο έργο
(με αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔΑ ΠΚΜ χχχχ/χχ‐χχ‐2014), που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής
διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα αποτελείται, από τα παρακάτω στελέχη:
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Ονοματεπώνυμο
Στελέχους

Ειδικότητα

Θέση στην Ομάδα έργου / Καθήκοντα

ΑΡΘΡΟ 11.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
11.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνοντας υπ’ όψιν καλές
πρακτικές υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπο άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής
εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα
επαγγελματικά πρότυπα και πάντως κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί απολύτως τους
επιμέρους όρους της Σύμβασης και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
11.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως
και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής
πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
11.3 Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου, καθώς και μελών της ομάδας έργου
κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας,
είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον
αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.
11.4 Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την
παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας
Αρχής.
11.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε
αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου της
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΔΑ ΠΚΜ. Προτάσεις εκ μέρους του Αναδόχου, για την
υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κατεπείγουσες, δεν θα υλοποιούνται αν
δεν αιτιολογούνται επαρκώς και αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εγκρίνει τελικά τη σκοπιμότητα
της υλοποίησης τους.
11.6 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος συμβάλλεται με τρίτους για την υλοποίηση του Έργου του,
από τις συμβάσεις αυτές ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Αναθέτουσα
Αρχή έναντι των τρίτων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ‐ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ‐ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
12.1 Οι πληρωμές της συμβατικής αξίας του έργου καταβάλλονται στον Ανάδοχο μετά την
οριστική παραλαβή ενός εκάστου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου της σύμβασης από την
αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης ‐Παραλαβής και την έκδοση σχετικού πρακτικού αυτής με το
οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και το κόστος εκτέλεσης της
ενέργειας, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί προς το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, όπως
αυτό εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας.
12.2 Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να λάβει
προκαταβολή ύψους έως 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ισόποση με την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που έχει καταθέσει, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής.
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12.3 Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά την
έκδοση του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» από την αρμόδια
Επιτροπή Επίβλεψης ‐Παραλαβής, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση όλων των
ενεργειών που ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστημα αναφοράς και περιλαμβάνονται στην
σχετική Απολογιστική Έκθεσης (ΑΕ) και την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης από τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
12.4 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά
(τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) του άρθρου 8 του ΠΔ 4/2002.
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (Α 151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.5 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται από τον Υπόλογο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και
Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν
το Π.Δ. 4/2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά, και το Π.Δ.
4/2002 και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα) και γίνουν οι νόμιμες
κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
13.1 Για κάθε πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
αντίστοιχα τιμολόγια.
13.2 Κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή τα στοιχεία που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
- Αριθμό, τυχόν σειρά και ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
- Επωνυμία και Διεύθυνση του Αναδόχου
- Τίτλος Σύμβασης και ημερομηνία υπογραφής αυτής
- Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Αναθέτουσας Αρχής
- Ενέργεια και χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών
- Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού
ποσού κάθε τιμολογίου το οποίο δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ή εάν κάποιο
παραδοτέο στο οποίο αντιστοιχεί το τιμολόγιο δεν έχει παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους
της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
14.1 Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
συνδέονται με την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του.
14.2 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση του παρόντος έργου. Στο πλαίσιο αυτό τηρούνται οι
ειδικότερες υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
14.3 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο
έργο του.
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14.4 Υπαίτια παραβίαση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των όρων της παρούσας Σύμβασης,
παρέχει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο
Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του για τις μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της
καταγγελίας, παρασχεθείσες υπηρεσίες. Περαιτέρω αποζημίωση του Αναδόχου εξ αυτής της
αιτίας, δεν αποκλείεται.
ΑΡΘΡΟ 15.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15.1 Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ ………….. εγγυητική
επιστολή, η οποία καλύπτει το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα ………….. και το κείμενο της
οποίας έχει γίνει απολύτως δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.
15.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και την εκκαθάριση
του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή
εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής
επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη
έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
15.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της Αναθέτουσας
Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης
του Έργου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναζήτηση περαιτέρω αξιώσεων
της Αναθέτουσας Αρχής για ζημίες που υπέστη λόγω της υπαίτιας εκπρόθεσμης, η μη
προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου δεν αποκλείεται, εφόσον οι
ζημίες αυτές δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης και με την
επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 16 και 18 της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 16.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
16.1 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης μιας ενέργειας ή/και μη προσήκουσας εκτέλεσης μίας
ενέργειας σύμφωνα προς τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, καταπίπτει για κάθε
εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης ή/και παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος
του Αναδόχου, ποινική ρήτρα, ίση προς το 0,3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
συγκεκριμένης ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει την εκπλήρωση της ενέργειας από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η
ποινική ρήτρα δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
16.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή της να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση της, για το σύνολο ή μέρος της Σύμβασης, σε περίπτωση
υπέρβασης των προθεσμιών περί της εκτέλεσης του Έργου ή μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε
άλλης συμβατικής υποχρέωσής του πέραν των είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Μετά την οριστική παραλαβή και έγκριση από τον Αναθέτουσα Αρχή των ενεργειών,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης, το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο θα περιορίζεται στο μέρος του Έργου που υπολείπεται να
εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ‐ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
17.1
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από αυτή τη
σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο,
χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον
εγγράφως.
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17.2

17.3
17.4

Ρητά αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση παρέχεται το δικαίωμα στον Ανάδοχο να εκχωρήσει
αποκλειστικά και μόνο τα εισπρακτικά δικαιώματα που αφορούν σε πιστοποιημένες και
οριστικά παραληφθείσες υπηρεσίες του αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης,
σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και μετά
από διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον
εγγράφως.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση του έργου
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής,
να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία, οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που
θα προκύπτουν από τη σύμβαση με βάση την προσφορά που υπέβαλε με βάση το σημείο
Β2.7 της διακήρυξης.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Αναθέτουσα Αρχή όπου
αναφέρει τα τμήματα του Έργου που προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, τα
στοιχεία που αφορούν το προφίλ των υπεργολάβων, καθώς και προσφορές από
τουλάχιστον τρεις υποψηφίους υπεργολάβους για την εκτέλεση του συγκεκριμένου
τμήματος του Έργου και τον προϋπολογισμό του.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διευρύνει
τον κατάλογο των εταιρειών που καλούνται από τον τελευταίο να εκτελέσουν τμήματα του
έργου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή για την ορθή εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 18.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση σε κάθε περίπτωση μη
έγκαιρης έναρξης, του συνόλου ή μίας εκάστης των επί μέρους ενεργειών του έργου,
πλημμελούς ή μη προσήκουσας ή αντίθετης στις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
18.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση καταγγελίας της Σύμβασης και
θα παράσχει προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στον Ανάδοχο προκειμένου να
αρθούν οι καθυστερήσεις, να αρθούν ή/και αποκατασταθούν τα ελαττώματα, πλημμέλειες
και σφάλματα που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση.
18.3 Εάν ο Ανάδοχος δεν άρει τις από μέρους του καθυστερήσεις, πλημμέλειες ή σφάλματα ή
/και δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα αυτά ή δεν παράσχει γραπτές διευκρινίσεις σχετικά
με τα αναφερόμενα ως ελαττώματα ή πλημμέλειες, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων της και να απαιτήσει από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση
και την κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 19.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
19.1
Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών
υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η παράλειψη
αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου των
συμβαλλομένων, παρά την εκ μέρους τους επίδειξη της προσήκουσας προσοχής και
επιμέλειας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από τους
συμβαλλόμενους.
Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά συνιστούν θεομηνίες, καταστροφές και δυσλειτουργίες
ως προς την εκτέλεση του Έργου που προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές,
απεργίες συνδικαλιστικών οργανώσεων (των συμβαλλομένων μερών και άλλων
οργανώσεων), επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη και κάθε άλλο γεγονός που
Σελίδα 24 από 30

19.2

δεν μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί και δημιουργεί προβλήματα στην προσήκουσα
εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου.
Με την επέλευση του γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να γεννάται
δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους εκάστου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 18
της παρούσας Σύμβασης. Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος
που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
ζημιογόνες συνέπειές του.
Σε περίπτωση που η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά την εκτέλεση της
σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι δυνατή η εκ
μέρους οιουδήποτε αυτών προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια προς λύση της σύμβασης εξ’
ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.

ΑΡΘΡΟ 20.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
20.1.1 Αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, έγινε η αποπληρωμή
του συμβατικού τιμήματος, εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης.
20.1.2 Με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
20.1.3 Μετά από σχετική δικαστική απόφαση, που διατάσσει σχετικά τα συμβαλλόμενα
μέρη.
20.1.4 Με κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου και καταγγελία της σύμβασης, για παραβίαση
των όρων της σύμβασης.
20.2 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του
έργου, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν
υπολειπόμενο έργο και το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα.
ΑΡΘΡΟ 21.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
21.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση της Σύμβασης, όλα τα στοιχεία που του
παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να
γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που διαθέτει στα πλαίσια υλοποίησης του
συγκεκριμένου Έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η
υποχρέωσή του αυτή αφορά και επεκτείνεται σε κάθε τυχόν υπεργολάβο τον οποίο
απασχολεί σχετικά. Ειδικότερα:
21.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον
δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
21.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να
τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην
υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο
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21.4

21.5

21.6

21.7

πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από
άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στον
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από αυτόν να διενεργούν, κατόπιν
έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη
Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και
οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση
κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες
και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει τον
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
22.1 Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις
και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή .
22.2
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης
σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα
του συνόλου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 23.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής
(μακέτες καταχωρίσεων, έντυπα, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots κ.λ.π.) αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο έχει το δικαίωμα να το
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή
από τον Ανάδοχο.
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση
του διαφημιστικού υλικού το οποίο ανέλαβε να δημιουργήσει ο ανάδοχος για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ρητώς μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς την καταβολή
πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή επομένως, έχει όλα τα ενσωματωμένα στο διαφημιστικό υλικό δικαιώματα και
βεβαίως το δικαίωμα αναπαραγωγής του με κάθε μηχανικό μέσο, το δικαίωμα να εκδίδει,
δημοσιεύει, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει και εκμεταλλεύεται τα ως άνω πνευματικά
έργα χωρίς κανένα περιορισμό, με κάθε γνωστό μέσο.
Τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως υλικού
(ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις κλπ.) που θα παρασχεθούν από τη Αναθέτουσα
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αρχή προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες
που περιέχονται σ’ αυτά ανήκουν στην Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μην αντιγράψει το λογισμικό και οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από
την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 24.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από
αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτονόητο ότι, πριν από
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα
αναφύονται μεταξύ τους.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που
καταρτίστηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν
δε τρία (3) η Αναθέτουσα Αρχή και δύο (2) ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
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………………………………..
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπός της ………..

Γ4.

Ενδεικτικό Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας

Έτος 2015
2015
ΔΡΑΣΗ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

Τηλεόραση
Ραδιόφωνο
Τύπος
Internet campaign
Απολογισμός
Τηλεφωνική γραμμή
ενημέρωσης
Road Shows
Ημερίδες με φορείς
Συμμετοχή σε εκθέσεις (ΔΕΘ)
Ηλ/νικά Newsletters
Ηλ/νική Αλληλογραφία
Ημέρες Ενημέρωσης Φοιτητών
Viral Videos
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ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Παρατηρήσεις
1. Ισχύει η υποχρεωτική αναστολή δράσεων επικοινωνίας 2 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές.
2. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν προβλέπεται επικοινωνία μαζική ή με δημοσιογράφους. Είναι περίοδος «νεκρή» επικοινωνιακά λόγω διακοπών
πολιτών και δημοσιογράφων.
3. Οποιεσδήποτε ενέργειες επικοινωνίας προβλέπονται για το μήνα Δεκέμβριο, προγραμματίζονται έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του μήνα, ώστε να
μην πέσουν πάνω στο μεγάλο διαφημιστικό clutter που προκύπτει λόγω Χριστουγέννων.
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Γ5.

Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας ‐ Θράκης 2007‐
2013

Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο.

Σελίδα 30 από 30

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
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1.

Γενικά

«Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν»
Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ.
1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις
και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική
δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της
Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των
Ταμείων».
Επίσης, στον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006
της 8ης Δεκεμβρίου 2006, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
γνωρίζουν

επαρκώς

το

ρόλο

της

Κοινότητας

στη

χρηματοδότηση

προγραμμάτων με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής.
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό
σχέδιο, το οποίο να καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα πληροφόρησης και
δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που
παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενημέρωση».
Tο περιεχόμενο και η στρατηγική των ενεργειών της πληροφόρησης και
της δημοσιότητας, ορίζονται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ)
1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρεται, η
σπουδαιότητα

του

ρόλου

της

Κοινότητας

στην

χρηματοδότηση

προγραμμάτων, που στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής.
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Η

δημοσιότητα

είναι

ευθύνη

της

Διαχειριστικής

Αρχής

που

είναι

επιφορτισμένη με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται με
τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τη συνεργασία της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,

η

οποία

ενημερώνεται

για

τα

μέτρα

που

λαμβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι αρμόδιες εθνικές και
περιφερειακές αρχές, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα
προκειμένου

να

διασφαλίσουν

την

αποτελεσματική

εφαρμογή

των

διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σχετικά με
τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων και να συνεργαστούν με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου, στο οποίο να καθορίζονται
λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την
επικοινωνία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προβλέπεται από τον
Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης
Δεκεμβρίου 2006.
Για την κατάρτιση του παρόντος Επικοινωνιακού Σχεδίου έχουν ληφθεί
υπόψη:



Ο (ΕΚ)1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.



Ο (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των
διατάξεων των (ΕΚ)1083/2006 και (ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα
τις διατάξεις που ορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση,
τη διαδικασία εξέτασης και την εφαρμογή και παρακολούθηση του
Επικοινωνιακού Σχεδίου.



Ο Ν.3614/2007, Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
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Η

Απόφαση

5337

–

Ε(2007)

με

την

οποία

εγκρίθηκε

το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας –Θράκης



Η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ.
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2.

Επικοινωνιακό Σχέδιο

2.1 Στόχοι επικοινωνίας
Γενικοί στόχοι επικοινωνίας
Οι γενικοί στόχοι επικοινωνίας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται
από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν:
Στην ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών



Ταμείων της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό, και την προβολή της προστιθέμενης
αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του
Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013
Στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη



χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των
πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς
στους δυνητικούς δικαιούχους.

Ειδικοί στόχοι επικοινωνίας
Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, βασικός
στόχος είναι η επικοινωνία του οράματος για τη χωρική ενότητα, που
είναι

η

«Δημιουργία

οικονομίας

με

έντονο

μίας

βιώσιμης,

εξωστρεφή

ανταγωνιστικής

προσανατολισμό

περιφερειακής
και

εσωτερική

οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή».
Ειδικοί στόχοι επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι:
•

Η προβολή της προσπάθειας για την ανάδειξη της Μακεδονίας και της
Θράκης ως κόμβου ενέργειας και μεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας

•

Η επικοινωνία των δράσεων για την ενίσχυση του πολυκεντρικού
αστικού συστήματος της Μακεδονίας και της Θράκης με τις αναδυόμενες
δικτυώσεις μεταξύ των αστικών κέντρων, και

•

Η ενημέρωση των κοινών-στόχος για τις δράσεις που αναλαμβάνονται
με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του μητροπολιτικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και καινοτομίας.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι

οι γενικοί στόχοι για το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα είναι:


Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος



Η αξιοποίηση της θέσης της Μακεδονίας και της Θράκης στο χώρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης



Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της
αειφορίας,

Η στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί το μέσο
που υποδεικνύει :
•

τον τρόπο με τον οποίο η στοχοθεσία των έργων και των δράσεων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ συμβάλλει στους γενικούς στόχους
του ΕΠ

•

τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την
ολοκλήρωση των έργων και των δράσεων του ΕΠ συμβάλλουν στην
εκπλήρωση του οράματος για τη χωρική ενότητα και στην ικανοποίηση
των βασικών συνιστωσών του.

Η στρατηγική επικοινωνίας θα εξειδικευτεί – στη βάση των επιδιώξεων που
αναφέρονται παραπάνω – με την πρόσληψη υπηρεσιών από επαγγελματίες
της επικοινωνίας, κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.
Όλες οι ενέργειες επικοινωνίας που αναλαμβάνονται από τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων – δεδομένων των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, γεωγραφικών και κοινωνικο-οικονομικών, της
κάθε διοικητικής Περιφέρειας – τελούν υπό την ενιαία «ομπρέλα»
επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (όπως αυτή περιγράφεται στη
στρατηγική επικοινωνίας) και σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνέργια
με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την επικοινωνία του ΕΣΠΑ.
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2.2 Στοχοθετούμενο κοινό
Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά για το ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 20072013 είναι:
-

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

-

Οι δικαιούχοι

-

Το ευρύ κοινό

Βάσει

των

ειδικών

στόχων

κάθε

περιφέρειας

στα

παραπάνω

στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται επιμέρους κοινά-στόχοι τα οποία
επιλέγονται

κατά

προτεραιότητα

βάσει

των

ειδικών

στόχων

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος και προσεγγίζονται με τα κατάλληλα μέσα,
κατά περίπτωση.
Ενδεικτικά

ειδικά

στοχοθετούμενα

κοινά

για

την

Χωρική

Ενότητα

Μακεδονίας – Θράκης είναι:


Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί
Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ)



Κλαδικές

και

εκπροσωπούν

Επαγγελματικές
επιχειρήσεις

Ενώσεις

και

(Επαγγελματικές

Οργανισμοί
Οργανώσεις

που
–

Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ)


Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΣΒΒΕ, ΣΕΠΒΕ, ΕΒΕΘ, ΓΣΣΕΕ,
ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ)



Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί



Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ)



ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας)



Τοπικά κέντρα ευπαθών ομάδων, δομές κοινωνικής φροντίδας
όπως ιατροκοινωνικά κέντρα κλπ



Κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών



Ειδικές

ομάδες

πληθυσμού:

Νέοι,

γυναίκες,

μαθητές,

παλλινοστούντες, επαγγελματικές ομάδες, κ.α.
Οι στόχοι επικοινωνίας και η αναμενόμενες αντιδράσεις διαφέρουν ανά
στοχοθετούμενο κοινό, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό:
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Στοχοθετούμενο κοινό

Στόχοι Επικοινωνίας

Αναμενόμενη αντίδραση

- Ευρεία διάδοση του προγράμματος με έγκαιρη και
Δυνητικοί Δικαιούχοι

έγκυρη πληροφόρηση, για την άμεση αξιοποίηση

- Διάθεση Στήριξης

των χρηματοδοτικών ευκαιριών

- Ενδιαφέρον για Περισσότερη Πληροφόρηση

- Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με
(Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές
Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις
και επενδυτές, κλπ)

- Αναζήτηση Προκηρύξεων για Έργα και Προγράμματα

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη διαδικασία και

Άμεσου Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των

τους όρους επιλεξιμότητας

ευκαιριών

- Η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις
διαδικασίες διαπίστευσής τους
- Ενημέρωση σχετικά με τη μελλοντική τήρηση των
κανόνων δημοσιότητας, μετά την εξασφάλιση
χρηματοδότησης
- Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς
- Ενημέρωση και δέσμευση σχετικά με την τήρηση
των κανόνων δημοσιότητας
- Σαφής, λεπτομερής και συνεχής ενημέρωση και

Δικαιούχοι

υποστήριξη σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
- Εξασφάλιση ομοιογένειας στη μετάδοση των
μηνυμάτων και της ταυτότητας του ΕΠ
- Λειτουργία δικαιούχων ως πολλαπλασιαστές

δικαιώματα που απορρέουν από την εξασφάλιση

πληροφόρησης μέσω των δικών τους δράσεων

χρηματοδότησης

δημοσιότητας

- Κινητοποίηση για την ανάδειξη καλών πρακτικών

- Δημιουργία κλίματος υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των
δικαιούχων με στόχο τον πολλαπλασιασμό των καλών
πρακτικών

- Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού
συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρύ κοινό
(κάτοικοι της χωρικής ενότητας,
επισκέπτες της Μακεδονίας και της
Θράκης, Έλληνες και αλλοδαποί)

Ελλάδας
- Προβολή του Προγράμματος, των αξόνων, του
οράματος και των στόχων
- Προβολή των αποτελεσμάτων και ωφελειών από
την υλοποίηση του προγράμματος μέσω ανάδειξης
καλών πρακτικών

- Δημιουργία ενδιαφέροντος για περισσότερη
πληροφόρηση
- Διάχυση της πληροφόρησης στο θεσμικό και κοινωνικό
περίγυρο
- Δημιουργία κλίματος διαφάνειας γύρω από το ΕΠ και
τις διαδικασίες του
- Κινητοποίηση για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
ευκαιριών του ΕΠ (δυνητικοί δικαιούχοι)

- Προβολή των κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων του προγράμματος

- Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς
Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης

- Εξασφάλιση ενημέρωσης και κινητοποίηση των
ίδιων, των τοπικών κοινωνιών και των φορέων

(Αυτοδιοίκηση και φορείς της,
επαγγελματικές οργανώσεις,
Επιμελητήρια, Οργανισμοί που
εκπροσωπούν επιχειρήσεις,

ευθύνης τους, κατά περίπτωση
- Εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συνέργιας
για την πληροφόρηση και ενημέρωση
- Αξιοποίηση της εμβέλειας και της θεματικής

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
- Ευρεία διάχυση της πληροφόρησης στα «μέλη»
ευθύνης
- Δημιουργία ενδιαφέροντος για περισσότερη
πληροφόρηση
- Αυθόρμητη δημιουργία και διάχυση υποδειγμάτων,

περιοχής ευθύνης των φορέων και των εταίρων

οδηγών, βοηθημάτων κλπ προς τα «μέλη» ευθύνης

μη κυβερνητικοί οργανισμοί,

για τη δημιουργία δικτύων και στρατηγικών

τους

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κλπ)

συνεργασιών

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι,

- Δημιουργία δικτύων
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- Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού
συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελλάδας
- Τακτική τροφοδότηση των Μέσων με
ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το πρόγραμμα
- Συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκδηλώσεις και δράσεις
ΜΜΕ, διαμορφωτές κοινής γνώμης

σχετικές με το πρόγραμμα
- Εξασφάλιση ακρίβειας, σαφήνειας και αξιοπιστίας

- Δημιουργία ενδιαφέροντος γύρω από το Πρόγραμμα
- καλλιέργεια «θετικού κλίματος» γύρω από το
Πρόγραμμα και τους φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίησή του
- Δημιουργία κλίματος διαφάνειας γύρω από τις δράσεις
και τις διαδικασίες του ΕΠ
- Λειτουργία των ΜΜΕ ως διαμορφωτές κοινής γνώμης
(opinion leaders)

για τις πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα
- Προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση
του προγράμματος
- Κατηγοριοποίηση των ειδήσεων και προβολή τους
στα κατάλληλα μέσα (τοπικής ή εθνικής εμβέλειας)

Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού. Τοπικά κέντρα
ευπαθών ομάδων, ιατροκοινωνικά
κέντρα, νέοι, γυναίκες, μαθητές,
παλλινοστούντες, επαγγελματικές
ομάδες, κάτοικοι ορεινών –

- Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – δημιουργία
ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ε.Π.
- Αποπεριθωριοποίηση και ενθάρρυνση για

- Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση για την
αξιοποίηση ευκαιριών
- Αίσθημα ισότιμης συμμετοχής

συμμετοχή

μειονεκτικών περιοχών
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2.3 Στρατηγική
Κεντρικό

στοιχείο

της

στρατηγικής

επικοινωνίας

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 είναι η ενοποίηση της
επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος, το οποίο
θα πρέπει να είναι επεξηγηματικό, με περιεχόμενο ουσίας, αντιληπτό από
το μέσο πολίτη και τα επιμέρους κοινά στόχους.
Η οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι προσανατολισμένη έτσι
ώστε να εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος
μέσα από τη συνέργια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα, τη
μέγιστη

δυνατή

ομοιογένεια

και

τη

δυνατότητα

συντονισμού

και

οικονομιών κλίμακας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής

Συντονισμού,

την

επικοινωνία

του

ΕΣΠΑ

και

τις

ενέργειες

συνεργαζόμενων φορέων και δικαιούχων.
Αναπόσπαστα τμήματα της στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ ΜακεδονίαςΘράκης αποτελούν η στοχοθεσία της επικοινωνίας (όπως περιγράφηκε
παραπάνω) και η χρονική κατανομή των ενεργειών επικοινωνίας σε
φάσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω). Στη βάση αυτών, προσδιορίζονται
η αυξομείωση της έντασης της επικοινωνίας ανά φάση και είδος ενέργειας,
καθώς και οι επικοινωνιακές ενέργειες ανά ειδική ομάδα κοινού.
Με άλλα λόγια, οι επικοινωνιακοί στόχοι, το είδος των επικοινωνιακών
ενεργειών, το ύφος και τα μηνύματα ακολουθούν τον «κύκλο ζωής» της
επικοινωνίας – που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον «κύκλο ζωής» του
Προγράμματος – ο οποίος περιγράφεται στη χρονική κατανομή της
επικοινωνίας σε φάσεις, που αποτελεί τον κορμό της επικοινωνιακής
στρατηγικής.

2.3.1



Ενδεικτικές στρατηγικές επιλογές

Η ενεργοποίηση των δικαιούχων για την επιτάχυνση της
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του
προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης.
Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και η
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος.


Η διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της
επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και για
κάθε στοχοθετούμενο κοινό.

Η προηγούμενη εμπειρία έχει αποδείξει ότι, για την αποτελεσματική
επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή
πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι
απαραίτητη, προκειμένου να είναι κατανοητά, να εμπνέουν αξιοπιστία και
να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Η πληροφόρηση θα είναι
συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την
προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του.


Η

λειτουργία

δικτύων

συνεργαζόμενων

φορέων

για

τη

μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, ενεργοποιούνται τα
παρακάτω δίκτυα από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές:
-

κοινωνικοί ή οικονομικοί εταίροι, ώστε να πληροφορούν και να
ενημερώνουν το κοινό – στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις,
κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ
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-

υφιστάμενα δίκτυα της δημόσιας Διοίκησης, του Πανεπιστημίου και
των Επαγγελματικών Ενώσεων, αξιοποιώντας τις δομές επικοινωνίας
και πληροφόρησης που ήδη λειτουργούν,

-

υπεύθυνοι

δημοσιότητας

δικαιούχων,

με

στόχο

το

βέλτιστο

συντονισμό των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων και την
ομοιομορφία των μηνυμάτων,
-

δημοσιογράφοι σε τοπικά ή περιφερειακά ΜΜΕ, για την εξασφάλιση
της διάχυσης της ενημέρωσης προς τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Τα δίκτυα συνεργαζόμενων φορέων μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία
διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση
του επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομίες κλίμακας.


Η προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα είτε από την προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, είτε από την τρέχουσα, επιτυγχάνεται
τόσο

η

διαφάνεια

όσο

και

η

ενθάρρυνση

για

συμμετοχή.

Το

στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της τοπικής
κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαίδευσης, που
έχουν ήδη επωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει
ενδιαφέρον

να

μάθει

περισσότερα

ή

να

συμμετέχει

στα

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο είναι
αλληλένδετες και ακολουθούν ενιαία εικαστική ταυτότητα, με χρήση του
εμβλήματος του ΕΣΠΑ και του επιλεγμένου μηνύματος που ορίζεται από
την Εθνική Αρχή Συντονισμού.


Η επιδίωξη χρήσης εναλλακτικών – καινοτόμων ιδεών ως
μέτρων προσέγγισης και πληροφόρησης – δημοσιότητας.

Η χρήση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης και καινοτόμων ιδεών στην
επιλογή των μέτρων, κατά περίπτωση και όπου αυτό είναι εφικτό, μπορεί
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να τονώσει το ενδιαφέρον του κοινού και κατά συνέπεια να ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα του Σχεδίου.

2.4 Περιεχόμενο
Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του επικοινωνιακού σχεδίου
έχει προβλεφθεί να καλύπτουν όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και να διαφοροποιούνται ανάλογα με το στοχοθετούμενο
κοινό.
Ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων και εργαλείων επικοινωνίας είναι
επίσης

απαραίτητος

ώστε

να

εξασφαλιστεί

η

αποτελεσματικότερη

επικοινωνία.
Στο επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά μέτρα που
πρέπει να λαμβάνουν οι Διαχειριστικές Αρχές, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 1828/2006, και συγκεκριμένα στα άρθρα 5, 6 και 7.

2.4.1

Φάσεις υλοποίησης της επικοινωνίας

Για την εφαρμογή των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης προβλέπεται μια
αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας κλιμακούμενου χαρακτήρα, σύμφωνα με
τον

«κύκλο

ζωής»

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

(εισαγωγή,

προετοιμασία, ανάπτυξη, ωρίμανση, κλείσιμο).
Κάθε

φάση

αποτελεί

συνέχεια,

συμπλήρωση

και

εξειδίκευση

της

προηγούμενης φάσης.
Η

χρονική

αναπόσπαστο

κατανομή
μέρος

των
της

ενεργειών
στρατηγικής

επικοινωνίας
επικοινωνίας,

αποτελεί
καθώς

μεταφράζει τις στρατηγικές επιλογές σε πράξη, της οποίας η ένταση
και το είδος κατανέμονται στο χρόνο, με στόχο τη μεγιστοποίηση
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της αποτελεσματικότητας και της πλήρωσης των στόχων της
επικοινωνίας.
Τρεις είναι οι βασικές φάσεις επικοινωνίας:


Πρώτη

Φάση:

Γενική

πληροφόρηση

για

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα και τις δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση.
Η πρώτη φάση αφορά στην επικοινωνία του αναπτυξιακού «οράματος» για
την Χωρική Ενότητα Μακεδονίας-Θράκης και στη συνολική παρέμβαση στα
όρια των Περιφερειών. Στόχος είναι η δημιουργία αναγνωρισιμότητας,
κύρους και αξιοπιστίας για την παρέμβαση, για τη συμμετοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρέμβαση αυτή, καθώς και η ενημέρωση των
δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του
Επιχειρησιακού

Προγράμματος.

Στο

επίπεδο

αυτό

διαμορφώνεται

το

κεντρικό μήνυμα που θα ακολουθεί το σύνολο της επικοινωνίας και θα
αποτελεί την «ταυτότητά» της.


Δεύτερη Φάση: Δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις
δράσεις του στα διάφορα κοινά-στόχος, εύκολη πρόσβαση στις
επιμέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει, δημιουργία
διάθεσης για συμμετοχή στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αφορά στους γενικούς και στους ειδικούς
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και στις θεματικές
ενότητες οι οποίες συνεισφέρουν στους στόχους αυτούς (έρευνα και
τεχνολογική

ανάπτυξη,

καινοτομία

και

επιχειρηματικότητα,

δράσεις

πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, μεταφορές, δράσεις προστασίας
του περιβάλλοντος, τουρισμός, πολιτισμός, υγεία-πρόνοια, εκπαίδευση,
αστική ανάπτυξη), καθώς και στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. Στόχος είναι η επιπλέον ενημέρωση
του κοινού για το πώς μεταφράζεται το «αναπτυξιακό» όραμα για την
Χωρική Ενότητα Μακεδονίας - Θράκης σε στόχους και δράσεις και
επομένως η ενίσχυση της αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε στην Α’ Φάση
επικοινωνίας και η τεκμηρίωση του κεντρικού επικοινωνιακού μηνύματος.
Επίσης, η Β΄ Φάση επικοινωνίας αφορά στην παροχή εξειδικευμένης
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πληροφόρησης και στη δημιουργία «χρηστικής» δημοσιότητας στους
δυνητικούς δικαιούχους για την ενίσχυση των ρυθμών υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Τρίτη Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και
ωφελειών, ανάδειξη Καλών Πρακτικών.

Στην τρίτη φάση επικοινωνίας προβάλλονται τα αποτελέσματα από την
υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος και το ρόλο που έπαιξε η
Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων. Η επικοινωνία στο
επίπεδο αυτό εστιάζεται στην ενίσχυση και ολοκλήρωση της εικόνας που
έχει

δημιουργηθεί

αναπτυξιακό

στις

«όραμα»

δύο
και

προηγούμενες

τους

γενικούς

φάσεις,
στόχους

συνδέοντας
με

τα

το

«θετικά»

αποτελέσματα από την υλοποίηση. Επίσης, στόχος είναι η κινητοποίηση
των δικαιούχων στην Χωρική Ενότητα Μακεδονίας - Θράκης για την
ανάδειξη των Καλών Πρακτικών τους, καθώς και η υποστήριξή τους για
την αύξηση των ρυθμών υλοποίησης.
Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες ανά φάση επικοινωνίας με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους βάσει της ενιαίας στρατηγικής επικοινωνίας, η ένταση
των ενεργειών, καθώς και η προσέγγιση των ειδικών ομάδων-στόχος. Η
χρονική κατανομή της επικοινωνίας σε φάσεις αποτελεί – όπως έχει
προειπωθεί – τον «κύκλο ζωής» της επικοινωνίας, που αποτελεί και το
βασικό κορμό της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Κατά

την

πρώτη

φάση

επικοινωνίας,

ζητούμενο

είναι

«να

ενημερώσουμε» τα κοινά-στόχος σχετικά με το ΕΠ, το βασικό του
περιεχόμενο (γενικοί στόχοι και όραμα, άξονες ανά διοικητική Περιφέρεια,
μεγάλα έργα, αναμενόμενα αποτελέσματα). Κατά την φάση αυτή οι
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) σε συνέργια με την Εθνική Αρχή
Συντονισμού, μεριμνούν για την διάδοση πληροφόρησης με απλό και
κατανοητό τρόπο για τα εξής:


Υλοποίηση εναρκτήριας δραστηριότητας
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Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου



Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων



Δημοσίευση

εγκεκριμένων

εγγράφων

του

Επιχειρησιακού

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος


Δημοσίευση

και

αποστολή

περίληψης

Προγράμματος, που θα αποτελεί τον ενημερωτικό οδηγό βασικών
γνώσεων για το πρόγραμμα και για τη συμβολή των ταμείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης


Εντατική

ενημέρωση

δυνητικών

δικαιούχων

σχετικά

με

τις

διαδικασίες πιστοποίησής τους, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στον
κατάλογο των δικαιούχων


Ενημερωτική αλληλογραφία, e-mails, ευρεία χρήση internet για
διάχυση της πληροφόρησης



Ενημερωτικές

συναντήσεις,

ημερίδες

και

συσκέψεις

εργασίας,

συνεντεύξεις Τύπου κλπ
Η εναρκτήρια δραστηριότητα θα περιλαμβάνει ενημέρωση προς το ευρύ
κοινό για το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος, καθώς και
για τις διαδικασίες του, δεδομένου ότι το ευρύ κοινό αποτελεί «δεξαμενή»
δυνητικών δικαιούχων. Θα πραγματοποιηθεί παράλληλη ενημερωτική
εκδήλωση προς ειδικές ομάδες-στόχο και προς τους πολλαπλασιαστές
πληροφόρησης (όπως ορίζονται παραπάνω) ανά ομάδα-στόχο, ενώ θα
πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου και καμπάνια στα ΜΜΕ. Όλες οι
παραπάνω ενέργειες θα συνοδεύονται από την έκδοση και διάχυση
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Η εναρκτήρια δραστηριότητα δεν θα
είναι σημειακή ενέργεια, αλλά θα αποτελέσει το βήμα για την υλοποίηση
όλων των συμπληρωματικών ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω.
Η

πρώτη

φάση

επικοινωνίας

θα

περιλαμβάνει

ενέργειες

που

θα

υλοποιηθούν σε κοινό χρόνο από τις τρεις ΕΔΑ υπό την εποπτεία της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού (όπως η εναρκτήρια δραστηριότητα, η ευρεία
χρήση internet, η δημοσίευση των εγκεκριμένων εγγράφων του ΕΠ και η
αποστολή της περίληψης του ΕΠ σε τουλάχιστον 2 γλώσσες), καθώς και
ενέργειες που θα υλοποιηθούν ξεχωριστά από την κάθε ΕΔΑ, δεδομένων
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε διοικητικής Περιφέρειας (όπως η
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ανά ομάδα-στόχο με τη χρήση των
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πολλαπλασιαστών πληροφόρησης και η διενέργεια ενημερωτικών και
τεχνικών συναντήσεων). Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες επικοινωνίας της
πρώτης φάσης θα υλοποιηθούν με συνέργια και συμπληρωματικότητα, ως
προς το χρόνο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.
Η πρώτη φάση επικοινωνίας εκτείνεται από τις αρχές 2008 έως και τα μέσα
2009.

Κατά

τη

δεύτερη

φάση

επικοινωνίας,

ζητούμενο

είναι

«να

κινητοποιήσουμε» τα κοινά-στόχος, είτε για να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα,

είτε

για

να

λειτουργήσουν

ως

πολλαπλασιαστές

πληροφόρησης. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την παροχή πιο
εξειδικευμένης

γνώσης

για

το

περιεχόμενο

και

την

εξέλιξη

του

Προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος, με
στόχο την προετοιμασία και την ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων
για να έχουν πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Προγράμματος.
Επίσης, στόχος της παρούσας φάσης είναι να ενημερωθεί το ευρύ κοινό με
απλό και κατανοητό τρόπο για την εξέλιξη των παρεμβάσεων του
Προγράμματος στη Μακεδονία και τη Θράκη και για την πορεία υλοποίησης
των μεγάλων έργων. Κατά τη φάση αυτή οι ΕΔΑ φροντίζουν για τα εξής:


Υλοποίηση ετήσιων δραστηριοτήτων



Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων



Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου



Ευρεία χρήση του internet



Δημοσίευση Προσκλήσεων και Προκηρύξεων προς τους δυνητικούς
δικαιούχους



Έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών



Συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με
τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους, καθώς και με τις
επιμέρους ομάδες-στόχο ανά κατηγορία δράσεων



Αξιοποίηση

των

διαθέσιμων

δικτύων

πληροφόρησης

για

την

προσέγγιση των δυνητικών δικαιούχων


Παρουσίαση καλών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών
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Συμμετοχή σε Εκθέσεις



Ειδικά ενημερωτικά δελτία και περιοδικά ενημερωτικά έντυπα, για τη
διασφάλιση της διαρκούς διάχυσης της πληροφόρησης



Ενημέρωση κοινής γνώμης με μεγαλύτερη ποικιλία επικοινωνιακών
μέσων,

ιδίως

με

πληροφόρησης,

με

τη

χρήση

των

περιοδικές

ΜΜΕ

ως

συνεντεύξεις

πολλαπλασιαστών
Τύπου,

θεματικές

συναντήσεις με εκπροσώπους κλαδικού Τύπου, επισκέψεις σε έργα
με προσκλήσεις σε δημοσιογράφους, γενικότερα ενεργοποίηση και
εντατική χρήση δικτύου διαμορφωτών κοινής γνώμης, κλπ.
Κατά την πραγματοποίηση της μιας – τουλάχιστον – ενημερωτικής
δραστηριότητας

ετησίως,

θα

παρουσιάζονται

τα

επιτεύγματα

του

επιχειρησιακού προγράμματος και η πορεία υλοποίησης των μεγάλων
έργων στη χωρική ενότητα. Η ετήσια δραστηριότητα είναι πιθανό να
συνοδεύεται από επικοινωνία στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος),
ενώ θα συνοδεύεται απαραιτήτως από την έκδοση εντύπου ενημερωτικού
υλικού.
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας χαρακτηρίζεται όλως ιδιαιτέρως από την
ενεργοποίηση των δικτύων πολλαπλασιαστών, είτε προς το ευρύ κοινό
(όπως είναι τα ΜΜΕ και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης), είτε προς τους
δυνητικούς δικαιούχους. Έτσι, οι συναντήσεις ενημέρωσης, η έκδοση
οδηγών

και

ενημερωτικών

δελτίων,

καθώς

και

η

χρήση

των

επικοινωνιακών εργαλείων θα είναι προσανατολισμένα στις επιμέρους
ομάδες-στόχο,

με

θεματική

προσέγγιση.

Επί

παραδείγματι,

για

την

προσέγγιση των υποψηφίων επενδυτών η διοργάνωση των εκδηλώσεων θα
είναι στοχοθετημένη προς τους οικονομικούς εταίρους του Προγράμματος,
όπως είναι τα Οικονομικά, Βιοτεχνικά, Βιομηχανικά Επιμελητήρια και οι
Ενώσεις και Σύνδεσμοι Επιχειρηματιών, στους οποίους θα προωθηθεί
ενημερωτικό υλικό και θα δοθούν οδηγίες, με στόχο στη συνέχεια να
εξασφαλιστεί η διάχυση της πληροφορίας στα μέλη τους, με τρόπο ορθό,
απλό και ομοιογενή. Επίσης, η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των
μεγάλων έργων θα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης
όσο και στους επισκέπτες της, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η
τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα, με τη διάχυση ενημερωτικού

20

υλικού και μηνυμάτων σε περισσότερες από μία γλώσσες. Τέλος, κατά τη
δεύτερη φάση επικοινωνίας, ξεκινά η προβολή έργων και δράσεων του
Προγράμματος που ολοκληρώνονται ήδη και αποτελούν Καλές Πρακτικές,
εισάγοντας έτσι στην τρίτη και τελευταία φάση, που έχει σαν κύριο
αντικείμενο

την

προβολή

των

αποτελεσμάτων

και

ωφελειών

του

Προγράμματος.
Όπως και στην πρώτη φάση, οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στη φάση
αυτή θα υλοποιηθούν είτε με το συντονισμό της ΕΥΣ σε κοινό χρόνο από
τις τρεις ΕΔΑ (ενδεικτικά αναφέρεται η ετήσια δραστηριότητα), είτε
ξεχωριστά από κάθε μία ΕΔΑ για τη διοικητική Περιφέρεια ευθύνης της.
Ειδικότερα, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι του Προγράμματος έχουν
τοπικό

χαρακτήρα,

πολλές

φορές

σε

επίπεδο

νομού

(όπως

τα

επιμελητήρια), με αποτέλεσμα η δημιουργία ενδιαφέροντος και η διάχυση
της πληροφορίας να γίνεται πιο αποτελεσματικά από την εκάστοτε ΕΔΑ. Σε
κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των ενεργειών από τις τρεις ΕΔΑ θα γίνεται
συντονισμένα και με χρήση εικαστικών στοιχείων και συνθημάτων που θα
εξασφαλίζουν

ενιαία

επικοινωνιακή

ομπρέλα,

στη

βάση

της

ενιαίας

στρατηγικής επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας εκτείνεται από τα μέσα του 2009 έως και τις
αρχές του 2014.

Κατά

την

τρίτη

φάση

επικοινωνίας,

ζητούμενο

είναι

«να

τεκμηριώσουμε» απέναντι στο ευρύ κοινό ότι οι στόχοι της παρέμβασης
στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουν υλοποιηθεί και ότι το αναπτυξιακό
«όραμα» για τη χωρική ενότητα είναι πραγματικότητα. Οι ενέργειες που
αναλαμβάνονται κατά την παρούσα φάση έχουν στόχο την προβολή των
αποτελεσμάτων και των ωφελειών που προκύπτουν από την ολοκλήρωση
των δράσεων και των μεγάλων έργων του Προγράμματος, με έμφαση στην
ανάδειξη καλών πρακτικών. Ορισμένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται
είναι τα εξής:


Υλοποίηση ετήσιων δραστηριοτήτων
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Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων



Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου



Ευρεία χρήση internet



Προβολή καλών παραδειγμάτων – καλών πρακτικών



Διοργάνωση Ημερίδων



Συμμετοχή σε Εκθέσεις



Έκδοση και διάχυση έντυπου υλικού, με παρουσίαση της πορείας
υλοποίησης

και

των

αποτελεσμάτων

και

ωφελειών

από

την

αποτελέσματα

από

την

ολοκλήρωση των έργων


Ενημέρωση

κοινής

γνώμης

για

τα

ολοκλήρωση των δράσεων με πλήθος επικοινωνιακών μέσων, ιδίως
με τη χρήση των ΜΜΕ ως πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, με
περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου, συχνή έκδοση δελτίων Τύπου,
θεματικές συναντήσεις με εκπροσώπους κλαδικού Τύπου, επισκέψεις
σε

έργα

με

προσκλήσεις

σε

δημοσιογράφους,

γενικότερα

ενεργοποίηση και εντατική χρήση δικτύου διαμορφωτών κοινής
γνώμης, κλπ.


Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (διαφημιστικές καμπάνιες
αποτελεσμάτων)



Μέτρηση γνώσης του κοινού που να τεκμηριώνει τον βαθμό στον
οποίο

εκπληρώνονται

τουλάχιστον

οι

γενικοί

στόχοι

της

επικοινωνιακής πολιτικής του ΠΕΠ, όπως περιγράφονται στην
ενότητα 2.1.
Οι ενέργειες της παρούσας φάσης αναλαμβάνονται ως επί το πλείστον
συντονισμένα από τις τρεις ΕΔΑ, κυρίως σε ότι αφορά τις ενέργειες above
the line. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση των ενεργειών και γενικότερα ο
χρονοπρογραμματισμός γίνεται συντονισμένα από τις τρεις ΕΔΑ, υπό την
επικουρία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Επιπλέον, στην παρούσα φάση
ενεργοποιούνται τα θεματικά (κλαδικά) δίκτυα για την ανάδειξη των καλών
πρακτικών και για τη χρήση των δικαιούχων ως πολλαπλασιαστές
πληροφόρησης, ανά διοικητική Περιφέρεια (λόγω των ξεχωριστών τοπικών
χαρακτηριστικών
κοινωνικών

των

εταίρων

δικαιούχων,
που

αλλά

συμμετέχουν

και
στα

των

οικονομικών

δίκτυα).

Τέλος,

και
το

σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις επικοινωνιακές ενέργειες της
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τρίτης φάσης – που είναι στην πλειοψηφία τους στοχοθετημένες στο ευρύ
κοινό – είναι η χρήση ενιαίας ταυτότητας και κοινών μηνυμάτων στην
επικοινωνία,

στη

βάση

της

ενιαίας

«ομπρέλας»

της

επικοινωνιακής

στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η τρίτη και τελευταία φάση επικοινωνίας εκτείνεται από τις αρχές 2013 έως
και τις αρχές του 2016. Σημειώνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα των τριών
φάσεων δεν είναι απολύτως διακριτά και παρουσιάζουν αλληλεπικαλύψεις,
καθώς οι φάσεις περιλαμβάνουν ενέργειες που είναι κοινές και διαχέονται
στο χρόνο. Επίσης, τα όρια των φάσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την
πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ, που καθορίζει κατά κύριο λόγο
την επικαιρότητα της επικοινωνίας, και ως εκ τούτου είναι ρευστά. Κατά
συνέπεια ο χρονικός προγραμματισμός των τριών φάσεων επικοινωνίας
που περιγράφεται πιο πάνω είναι ενδεικτικός. Παρακάτω παρατίθεται
Πίνακας με τη χρονική κατανομή των φάσεων.
Επιπλέον, οι ενέργειες επικοινωνίας που αναλαμβάνονται και η έντασή τους
ανά φάση επικοινωνίας παρατίθενται σε Πίνακα στο Κεφάλαιο 2.4.7.
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Πίνακας αναπαράστασης της χρονικής κατανομής των 3 φάσεων επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

2007
Α’ φάση

Β’ φάση

Γ’ φάση

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Σε κάθε μία από τις φάσεις επικοινωνίας και ειδικότερα για τις
μεταβατικές διοικητικές Περιφέρειες, θα εξασφαλιστεί η συνέργια και η
συμπληρωματικότητα
αναλαμβάνονται
αντίστοιχους

είτε

με
από

Ενδιάμεσους

τις
τις

ενέργειες
Διαχειριστικές

Φορείς

επικοινωνίας
Αρχές,

Διαχείρισης

των

είτε
ΕΠ

που
από

θα
τους

«Ψηφιακή

Σύγκλιση», «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας», και που θα αφορούν κατηγορίες δράσεων του ΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης που θα έχουν εκχωρηθεί στα τομεακά Προγράμματα.
Η συνέργια αυτή θα αφορά την προσέγγιση των δυνητικών δικαιούχων,
των ειδικών κατηγοριών κοινού και των πολλαπλασιαστών πληροφόρησης,
κατά περίπτωση, που λόγω των ξεχωριστών τοπικών χαρακτηριστικών τους
προσεγγίζονται ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά από τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης. Σε κάθε περίπτωση, οι
ενέργειες που θα αναλαμβάνονται από τις ΕΔΑ του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης
θα

είναι

υποστηρικτικές

και

συμπληρωματικές

προς

τις

ενέργειες

επικοινωνίας των φορέων πολιτικής στους αντίστοιχους τομείς. Τέτοιες
κατηγορίες κοινών-στόχος είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
Στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης:
•

Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων

•

ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, καθώς και δίκτυα αυτών

•

Φορείς ανάπτυξης ή εκκόλαψης της καινοτομίας και των επιχειρήσεων
έντασης γνώσης (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες κλπ).

•

Επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
και άλλοι φορείς με συναφείς δραστηριότητες.

Στον τομέα της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας:
•

Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / clusters επιχειρήσεων, με
έμφαση στις ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του
εμπορίου και των υπηρεσιών

•

Σύγχρονοι

χρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί

και

μέσα,

που

θα

συμμετάσχουν στην επενδυτική / επιχειρηματική δραστηριότητα
•

Επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
και άλλοι φορείς με συναφείς δραστηριότητες.

Στον τομέα της Ενέργειας:
•

Επιχειρήσεις και σύνδεσμοι ή ενώσεις αυτών που υλοποιούν επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας

Στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης:
•

Επιχειρήσεις και σύνδεσμοι ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

•

Επιστημονικοί σύλλογοι και οργανώσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

•

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι δυνητικοί δικαιούχοι των
δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη:
•

Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, που επωφελείται από τα μεγάλα έργα
και στο οποίο η κατασκευή των έργων προκαλεί όχληση

•

Οι επισκέπτες της πόλης, Έλληνες και μη, που αποτελούν δυνητικά
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης
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2.4.2 Εργαλεία για την υλοποίηση των μέτρων
πληροφόρησης ανά κοινό – στόχο.
Στον παρακάτω πίνακα, εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές
σύμφωνα με τον κανονισμό και έχουν προβλεφθεί και για τις τρείς
Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας Μακεδονίας – Θράκης,

αναφέρονται

και άλλες ενέργειες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφέρεια ανάλογα
με τις ανάγκες, το στοχοθετούμενο κοινό και τα χαρακτηριστικά του
προγράμματος.
Η εμπειρία που έχει αποκομισθεί από την προηγούμενη περίοδο αναφορικά
με την επιλογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης
ανά κοινό στόχο έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του ακόλουθου
Πίνακα. Στον Πίνακα απεικονίζονται οι ενέργειες ανά κοινό-στόχο, όπως
προσδιορίστηκε στο Κεφάλαιο 2.2, ο στόχος της κάθε ενέργειας συνοπτικά,
καθώς και 2 επίπεδα στοχοθεσίας: η κύρια (ή κύριες) κατηγορία(ες) κοινού
στο(α) οποίο(α) απευθύνεται η κάθε ενέργεια και το(α) δευτερεύον(τα)
κοινό(ά) στο(α) οποίο(α) απευθύνονται οι ενέργειες, με πιο έμμεσο τρόπο.
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ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Δυνητικοί
δικαιούχοι

Δικαιούχοι

Ευρύ
κοινό

Πολλ/στές
πληρ/σης

ΜΜΕ

Ειδικές
κατ/ρίες
κοινού

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εναρκτήρια εκδήλωση

Ενημέρωση για το όραμα, τους στόχους,
το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος,
δημιουργία ενδιαφέροντος, ενίσχυση
αναγνωρισιμότητας

Ετήσια εκδήλωση

Διάχυση των ευκαιριών για
χρηματοδότηση, ενεργοποίηση δικτύων
και τοπικών πληθυσμών

Ανάρτηση σημαίας ΕΕ
στις 9-16 Μαΐου

Ενίσχυση εικόνας κύρους ΕΕ, ενίσχυση
αναγνωρισιμότητας ΕΕ στη συμμετοχή
της στο Πρόγραμμα

Δημοσιοποίηση
καταλόγου δικαιούχων

Ενίσχυση διαφάνειας και εξασφάλιση
ενημέρωσης του πολίτη και των ΜΜΕ για
τους τελικούς αποδέκτες των πόρων και
το είδος της επένδυσης

Internet

Εύκολη πρόσβαση και παραλαβή υλικού,
διάχυση πληροφόρησης σχετικά με τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης, την εξέλιξη
και τα αποτελέσματα του Προγράμματος,
μεγιστοποίηση της διαφάνειας, βασικό
εργαλείο επικοινωνίας με δικαιούχους

ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Δυνητικοί
Δικαιούχοι
δικαιούχοι

Ευρύ
κοινό

Πολλ/στές
πληρ/σης

ΜΜΕ

Ειδικές
κατ/ρίες
κοινού

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερίδες,
συνέδρια, κλπ

Προσωπική επαφή με τις κατηγορίες κοινού και
μεγιστοποίηση της ενημέρωσης και της κινητοποίησης,
ειδικά των δικτύων και των πολλαπλασιαστών.
Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων δικαιούχων,
ενίσχυση πορείας υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ. Δια
ζώσης επαφή με ειδικές κατηγορίες κοινού

Συμμετοχή σε
Εκθέσεις

Προσωπική επαφή με το ευρύ κοινό και ειδικές
κατηγορίες κοινού, καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης,
επαφή με δυνητικούς δικαιούχους σε κλαδικές
εκθέσεις, παροχή ενημέρωσης και κινητοποίηση για
αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών

Direct mail

Απευθείας ενημέρωση για ευκαιρίες και επικαιρότητα
του ΕΠ, κινητοποίηση για συμμετοχή, ενεργοποίηση
δικτύων

Info Points

Προσωπική επαφή και ενημέρωση του κοινού και
ειδικών κατηγοριών κοινού, δημιουργία ενδιαφέροντος

Road Show

Προβολή πορείας υλοποίησης ΕΠ, επαφή με το ευρύ
κοινό, διανομή υλικού, προσέλκυση ΜΜΕ

Εκπαιδευτικά
σεμινάρια

Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων του ΕΠ, κατάρτιση για
τις διαδικασίες του ΕΠ, ενημέρωση και κινητοποίηση
πολλαπλασιαστών
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ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Δυνητικοί
Δικαιούχοι
δικαιούχοι

Ευρύ
κοινό

Πολλ/στές
πληρ/σης

ΜΜΕ

Ειδικές
κατ/ρίες
κοινού

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newsletter

Πληροφόρηση για την εξέλιξη των δράσεων του ΕΠ,
κινητοποίηση των ΜΜΕ, επαφή με ειδικές κατηγορίες
κοινού, ανάλογα με τη θεματολογία

Συναντήσεις
εργασίας

Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων του ΕΠ, ενημέρωση
για την επικαιρότητα της υλοποίησης του ΕΠ, για τις
διαδικασίες του ΕΠ, επίλυση προβλημάτων

Έντυπα κύρους

Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας, δημιουργία εικόνας
κύρους, καλλιέργεια κλίματος αξιοπιστίας

Ενημερωτικά
φυλλάδια

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ,
δημιουργία κλίματος διαφάνειας, κινητοποίηση για
αξιοποίηση ευκαιριών

Έντυπο
υποστηρικτικό/
βοηθητικό υλικό

Υποστήριξη για βελτιστοποίηση των διαδικασιών
υλοποίησης του ΕΠ, ενημέρωση για διάχυση της
πληροφόρησης

Συνεντεύξεις
Τύπου

Ενημέρωση των ΜΜΕ για την πορεία υλοποίησης και τα
αποτελέσματα/ωφέλειες του ΕΠ, καλλιέργεια κλίματος
εμπιστοσύνης και δημιουργία ενδιαφέροντος για
διάχυση της πληροφόρησης

Ομάδες
στοχευμένης
προσέγγισης

Εκ του σύνεγγυς υποστήριξη και ενημέρωση ειδικών
κατηγοριών δυνητικών δικαιούχων και κοινού,
εξασφάλιση διαφάνειας
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ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Δυνητικοί
Δικαιούχοι
δικαιούχοι

Πολλ/στές
πληρ/σης

ΜΜΕ

Ειδικές
κατ/ρίες
κοινού

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προβολή του οράματος, των δράσεων του έργου και
των αποτελεσμάτων του ΕΠ, του ρόλου της ΕΕ, καθώς
και του οφέλους που προκύπτει για τον πολίτη, και
συμπληρωματικά για όλα τα κοινά- στόχος. Διάχυση
πληροφόρησης για το έργο, την πορεία, τις δράσεις και
τα επιτεύγματα του ΕΠ με χρήση εναλλακτικών
καναλιών & μέσων, τμηματοποιώντας τα κοινά –
στόχος. Χρηστική δημοσιότητα για τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες του ΕΠ. Προσέλκυση ΜΜΕ και δημιουργία
ενδιαφέροντος. Ενημέρωση όλων των κατηγοριών
κοινού- στόχος, εξασφάλιση διαφάνειας. Ενίσχυση
αναγνωρισιμότητας ΕΠ και ΕΕ, ενίσχυση εικόνας
κύρους και αξιοπιστίας.

Τηλεόραση
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

Ευρύ
κοινό

Ραδιόφωνο

Τύπος

Εξωτερική
διαφήμιση

Νέα μέσα

Χρήση σύγχρονων και πρωτότυπων μέσων προβολής,
δημιουργία ενδιαφέροντος και θετικού κλίματος
απέναντι στο ευρύ κοινό

Έρευνες κοινού

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και εικόνας του
ΕΠ και της ΕΕ στην κοινή γνώμη, κατανόηση των
εκάστοτε τάσεων, δυνατοτήτων και αδυναμιών της
επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με στόχο την
παρέμβαση και την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων
για την επίλυση πιθανών προβλημάτων και τη
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
Πρωτεύον κοινό
Δευτερεύον κοινό

30

2.4.3 Τεκμηρίωση χρήσης βασικών επικοινωνιακών
εργαλείων

Internet
Το

διαδίκτυο

αποτελεί

το

βασικό

επικοινωνιακό

εργαλείο

για

τη

Διαχειριστική Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου.
Για τους πολίτες (ιδιώτες), ειδικές ομάδες πληθυσμού και επιχειρήσεις
αποτελεί την έγκαιρη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις
ευκαιρίες που τους δίνονται από το ΕΠ για χρηματοδότηση, εύρεση
εργασίας, εκπαίδευση, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ειδικές ανάγκες
τους και στην πληροφόρηση τους για τα αναπτυξιακά έργα, σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, για το ευρύ κοινό, αποτελεί
αποτελεσματικό

μέσο

ενημέρωσης

Προγράμματος.

Παράλληλα

δε

για

την

αποτελεί

πορεία

υλοποίησης

σημαντική

πηγή

του

άντλησης

πληροφοριών για τα ΜΜΕ.
Για τους δυνητικούς δικαιούχους αποτελεί το βασικό αγωγό παροχής
πληροφορίας, υποδειγμάτων και οδηγιών ενώ για τους πολίτες (ως
δυνητικοί δικαιούχοι) αποτελεί εύκολη και γρήγορη μέθοδο παροχής
«χρηστικής»

πληροφόρησης

με

στόχο

την

εκμετάλλευση

των

χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει το Πρόγραμμα.
Στην ιστοσελίδα του ΕΠ θα περιλαμβάνονται λεπτομερής παρουσίαση του
Προγράμματος, οδηγίες διαχείρισης των έργων, λεπτομέρειες για τις
διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος, θεσμικό πλαίσιο, προκηρύξεις
Δικαιούχων, καλές πρακτικές, σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της
Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία, Θεσμικά όργανα κλπ) όσο και άλλων Εθνικών
Φορέων και Οργανισμών, κ.α.
Η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ένα ενιαίο
σύνολο, με κοινές αρχές στην εισαγωγή, προβολή και ταξινόμηση του
περιεχομένου

της

αλλά

δίνοντας

παράλληλα

δυνατότητες

παραμετροποίησης

των

απαραίτητων

ιστοσελίδων

αναλόγως

των

ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων κάθε διοικητικής Περιφέρειας.
Οι Υπεύθυνοι Δημοσιότητας των τριών ΕΔΑ του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης
αναλαμβάνουν την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας
του ΕΠ. Το συντονισμό της διαχείρισης του ιστοτόπου έχει η Εθνική Αρχή
Συντονισμού. Η γενική εικόνα θα είναι ομοιογενής και πλήρης καθώς η
ανάρτηση

περιεχομένου

θα

γίνεται

σε

ενιαία

ιστοσελίδα

με

κοινά

χαρακτηριστικά (look & feel).
Για το τρέχον έτος όλα τα ΕΠ θα προβληθούν άμεσα μέσω της ιστοσελίδας
www.espa.gr ως υποσέλιδα.
Η

ηλεκτρονική

παροχή

συμπληρωματικά

ενημέρωσης

χρησιμοποιείται

στο

αποτελεί

σύνολο

των

εργαλείο

που

εργαλείων

που

παρουσιάζονται παρακάτω.
Ημερίδες, Συνέδρια, κλπ
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, η διοργάνωση Ημερίδων ή Συνεδρίων
εξασφαλίζουν την προσωπική επαφή με το κοινό-στόχος και λειτουργούν
συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας, ως προωθητικές και
υποστηρικτικές ενέργειες. Στην περίπτωση των δικαιούχων, οι πάσης
φύσεως

ενημερωτικές

προσφέρουν

την

εκδηλώσεις

ευκαιρία

στο

είναι

καίριας

κοινό-στόχος

να

σημασίας,

διότι

διατυπώσει

τους

προβληματισμούς και τις απορίες του, στις οποίες δίνονται απαντήσεις
άμεσα και κατανοητά. Επίσης, οι εκδηλώσεις αυτές είναι εξαιρετικά
χρήσιμες

στην

περίπτωση

των

πολλαπλασιαστών

πληροφόρησης:

η

ενημέρωσή τους γίνεται σε διαφορετικό επίπεδο από την ενημέρωση των
άμεσων

κοινών-στόχος,

δεδομένου

ότι

καλούνται

στη

συνέχεια

να

μεταδώσουν οι ίδιοι την πληροφορία προς τα κοινά ευθύνης τους. Ως εκ
τούτου, η προσωπική επαφή με τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης είναι
συνήθως η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας, καθότι με τον τρόπο αυτόν
καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης και κινητοποίησης για τη διάχυση της
ενημέρωσης. Τέλος, η διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι μία από
τις

πλέον

ενδεδειγμένες

ενέργειες

για

την

προσέλκυση

και

την

ενεργοποίηση των ειδικών ομάδων κοινού, όπως είναι οι κοινωνικοί και
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οικονομικοί εταίροι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι σύλλογοι κλαδικών
επαγγελμάτων (π.χ. μηχανικοί, ξενοδόχοι, κλπ), καθώς και ομάδες
δυνητικών

δικαιούχων

ανά

τομέα

παρέμβασης

του

Προγράμματος

(υποδομές εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού, κλπ).
Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Η συμμετοχή σε Εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτελεί σημαντική ευκαιρία άμεσης επαφής με το
ευρύ κοινό. Η επαφή αυτή προσδίδει κύρος και αξιοπιστία σ’ αυτόν που
επικοινωνεί καθώς και στο προϊόν που επικοινωνεί. Επίσης, ευκαιρία
άμεσης επικοινωνίας με το ευρύ κοινό αποτελεί η συμμετοχή σε θεματικές
εκθέσεις (αγροτικού, επιχειρηματικού, τουριστικού, κλπ ενδιαφέροντος),
όπου πλέον στο ευρύ κοινό προστίθενται ως ειδικές ομάδες-στόχος οι
δυνητικοί δικαιούχοι (ανά θεματική ενότητα) και οι συλλογικοί φορείς τους
ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα για
εξειδίκευση του περιεχομένου της ενημέρωσης.
Info points
Δημιουργία stands με πληροφοριακό υλικό, ενδεχομένως εντός του ΚΕΠ
του Δήμου. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη διάχυση της
πληροφόρησης στο ευρύ κοινό, καθώς τα ΚΕΠ αποτελούν εξαιρετικά
δημοφιλείς κόμβους εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του κοινού.
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Απευθύνονται κυρίως στους δικαιούχους, με σκοπό την σωστή κατάρτιση
και εκπαίδευσή τους σε θέματα γύρω από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και
τις διαδικασίες εφαρμογής του. Επίσης, χρησιμοποιείται (όπως και οι
εκδηλώσεις που παρουσιάζονται παραπάνω) με κατάλληλα προσαρμοσμένο
τρόπο, για τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Πρόκειται για μία
ενέργεια που απευθύνεται κατ’ εξοχήν στις ειδικές θεματικές ομάδεςστόχος, ανάλογα με το είδος των έργων που υλοποιούν (υποδομές
μεταφορών, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού, κλπ).
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Αποστολές Υλικού - Direct Mail – Email
Αφορά

μαζικές

αποστολές

έντυπου

ή

ηλεκτρονικού

υλικού

προς

προεπιλεγμένα στοχοθετούμενα κοινά, για ενημέρωση και κινητοποίηση για
συμμετοχή. Χρησιμοποιείται ευρέως στην περίπτωση των πολλαπλασιαστών
πληροφόρησης και των δυνητικών δικαιούχων, ιδιαίτερα στην περίπτωση
δράσεων και θεματικών κατηγοριών του Προγράμματος όπου οι κατηγορίες
στοχοθετούμενου

κοινού

είναι

ορισμένες.

Επί

παραδείγματι,

ομαδοποιημένες αποστολές πληροφοριών και υλικού δύναται να σταλούν
σε συγκεκριμένες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων με την προκήρυξη
πρόσκλησης – κατά τη δεύτερη φάση επικοινωνίας – με στόχο τη
μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους εν’ όψει υποβολής προτάσεων.
Συνεντεύξεις Τύπου
Η διενέργεια συνεντεύξεων Τύπου αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και
κινητοποίησης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως πολλαπλασιαστής
πληροφόρησης. Σε συνδυασμό με την τακτική ενεργοποίηση του δικτύου
δημοσιογράφων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης προς τα ΜΜΕ και «θετικής» στάσης απέναντι στο Πρόγραμμα
και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίησή του.
Road show
Χρησιμοποιείται συνδυαστικά ως μέσο προβολής της πορείας υλοποίησης
του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος,

αποσκοπώντας

στην

διάδοση

πληροφοριών κυρίως προς το ευρύ κοινό. Αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας
ιδιαίτερα

αποτελεσματικό,

καθώς

προσελκύει

τα

Μέσα

Μαζικής

Επικοινωνίας.
Newsletters
Τα

ενημερωτικά

δελτία

αποτελούν

μία

σταθερή

περιοδική

πηγή

πληροφόρησης στην οποία είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ
για να παρακολουθούν την εξέλιξη του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα
μπορεί επίσης να φιλοξενεί ηλεκτρονικές εκδόσεις των ενημερωτικών
δελτίων στις οποίες ανάλογα με τη δομή του portal μπορούν να εγγραφούν
συνδρομητές.
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Συναντήσεις εργασίας
Πρόκειται για ένα εργαλείο διάχυσης της πληροφόρησης που λειτουργεί με
τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, Ημερίδες,
κλπ όταν απευθύνεται στους δικαιούχους. Οι συναντήσεις εργασίας είναι
κρίσιμης σημασίας όταν απευθύνονται στα μέλη των δικτύων, για την ορθή
λειτουργία των δικτύων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και
την εγκυρότητά της.
Ενημερωτικοί Οδηγοί
Ανάλογα

με

το

κοινό-στόχος,

παρέχει

εξειδικευμένες

οδηγίες

προς

δυνητικούς δικαιούχους για το πώς θα συμμετάσχουν σε δράσεις του
Προγράμματος, προς δικαιούχους για να τους υποστηρίξει στην υλοποίηση
των έργων ή των δράσεών τους. Σκόπιμο είναι οι οδηγοί να είναι γραμμένα
με απλό και κατανοητό τρόπο και να αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα
της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση η παραγωγή (και
διάχυση) ενημερωτικών οδηγών είναι μία ενέργεια στοχοθετημένη προς
ειδικές ομάδες κοινού, καθώς οι διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο
διαφέρουν ανά είδος παρέμβασης.
Ενημερωτικά Φυλλάδια / Έντυπα κύρους
Τα

ενημερωτικά

φυλλάδια

παράγονται

κατά

τρόπο

τακτικό

και

επαναλαμβανόμενο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία
υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό Η
παραγωγή εντύπων κύρους για το Πρόγραμμα, το περιεχόμενό του και τις
διαδικασίες υλοποίησής του αποτελεί επίσης εργαλείο επικοινωνίας προς το
ευρύ

κοινό.

Πρόκειται

για

ενέργεια

η

οποία,

συνδυαστικά

και

συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ενέργειες άμεσης επικοινωνίας, ιδιαίτερα
κατά την Α’ φάση επικοινωνίας, προσδίδει αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία
στο Πρόγραμμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδοτεί τις
παρεμβάσεις του. Το έντυπο κύρους επανεκδίδεται σε επόμενη φάση,
αποτυπώνοντας

πλέον

τα

αποτελέσματα

από

την

ολοκλήρωση

των

δράσεων του Προγράμματος και τις ωφέλειες που απορρέουν από αυτές.
Τηλεόραση
Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με
βάση κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό. Εκτός από την καθαρά
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διαφημιστική χρήση της τηλεόρασης, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό
μέσο με την προσέλκυση δημοσιογράφων για τη δημιουργία ρεπορτάζ ή
ντοκυμαντέρ ή με τη συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές διαλόγου.
Ραδιόφωνο
Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με
βάση κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό. Εκτός από την καθαρά
διαφημιστική χρήση του ραδιοφώνου, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό
μέσο με την προσέλκυση δημοσιογράφων για τη δημιουργία ρεπορτάζ ή με
τη συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές διαλόγου.
Τύπος
Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Μπορεί
να

αξιοποιηθεί

μέσω

συνεντεύξεων

και

αποτελεσματική

είναι

καταχωρήσεων
σχετικής
η

χρήση

ή

και

αρθρογραφίας.
του

κλαδικού

μέσω

αφιερωμάτων,

Επίσης,
Τύπου

εξαιρετικά
(οικονομικός,

περιοδικός Τύπος εκπαιδευτικών, μηχανικών, κλπ) για την προσέγγιση και
την ενημέρωση πολλαπλασιαστών πληροφόρησης και ειδικών ομάδωνστόχος.
Εξωτερική διαφήμιση
Η διαφήμιση outdoor είναι επίσης ένα μέσο που εξασφαλίζει ευρεία
προβολή, σε τοπικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητά
της μπορεί να μετρηθεί μόνο με έρευνα, θεωρείται ως ένα από τα πιο
αποτελεσματικά μέσα προβολής, ιδιαίτερα στους αστικούς χώρους.
Νέα μέσα
Η χρήση νέων μέσων άμεσης επικοινωνίας (above the line) προσδίδει
πρωτοτυπία στην επικοινωνία, γεγονός που καλλιεργεί θετικό κλίμα
απέναντι στο ευρύ κοινό. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση κινητών μέσων
προβολής (σήμανση αστικού λεωφορείου, ταξί, κλπ).
Ομάδες στοχευμένης προσέγγισης
Συγκρότηση ειδικών ομάδων, στελεχών των Ε.Δ.Α. και εκπροσώπων
φορέων

για

την

ενημέρωση

δυνητικών

δικαιούχων

καθώς

και

συγκεκριμένων ομάδων – στόχου με κατά τόπους επισκέψεις, π.χ. σε
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ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Το μέτρο αυτό αποτελεί καινοτομία και
θεωρείται κρίσιμο λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σε κάθε διοικητική Περιφέρεια.
Σε όλα τα παραπάνω μέσα επιβάλλεται η χρήση γλώσσας και σύνταξης
απλής

και

κατανοητής

από

τον

μέσο

αποδέκτη

της

επικοινωνίας,

αποφεύγοντας την «ξύλινη» γραφειοκρατική διατύπωση που αποθαρρύνει
τον αναγνώστη. Η προσέγγιση αυτή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω,
αποτελεί στρατηγική επιλογή.
Επίσης

σε

όλες

τις

δημοσιεύσεις,

ανακοινώσεις,

εκδόσεις

θα

περιλαμβάνονται στοιχεία του φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
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2.4.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επικοινωνιακών
ενεργειών
Συμπληρωματικά

με

τον

Πίνακα

χρονοδιαγράμματος

των

Φάσεων

Επικοινωνίας του Κεφαλαίου 2.4.1, παρατίθεται διάγραμμα χρονικής
κατανομής των επιλεγμένων ενεργειών που έχουν προβλεφθεί για το ΕΠ
Μακεδονίας – Θράκης, και οι οποίες θα υλοποιηθούν από κάθε ΕΔΑ
ανάλογα με το περιεχόμενο, την εξέλιξη και τις επικοινωνιακές ανάγκες του
Προγράμματος. Στον Πίνακα εμφαίνεται η αυξομείωση της έντασης με την
οποία θα υλοποιούνται οι ενέργειες επικοινωνίας ανά φάση.
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α’ ΦΑΣΗ
Εναρκτήρια
εκδήλωση

Ετήσια Εκδήλωση

Ανάρτηση σημαίας
ΕΕ 9-16 Μαΐου
Δημοσιοποίηση
καταλόγου
δικαιούχων
Internet
Ημερίδες Συνέδρια
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια
Direct Mail
Road show
Newsletters
Info Points
Συναντήσεις
εργασίας
Ενημερωτικοί
Οδηγοί
Ενημερωτικά
Φυλλάδια/ Έντυπα
Κύρους

Β’ ΦΑΣΗ

Γ’ ΦΑΣΗ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α’ ΦΑΣΗ

Β’ ΦΑΣΗ

Γ’ ΦΑΣΗ

Τηλεόραση
Ραδιόφωνο
Τύπος
Συνεντεύξεις Τύπου
Εξωτερική
Διαφήμιση
Νέα Μέσα
Ομάδες Στοχευμένης
Προσέγγισης

Μικρή ένταση
Μέτρια ένταση
Μεγάλη ένταση
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2.5 Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση
του επικοινωνιακού σχεδίου
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των μέτρων και δράσεων
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη για το
σύνολο της περιόδου 2007–2013 ανέρχεται στο ύψος των 22.400.000 €.
Παρακάτω παρατίθενται Πίνακες με κατανομές προϋπολογισμών ανά
κατηγορία ενεργειών.
Ως

«ΜΜΕ»

αναφέρονται

ενδεικτικά

οι

ενέργειες

προβολής

και

ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, όπως η μετάδοση μηνυμάτων
στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η καταχώρηση διαφημίσεων και
δημοσιεύσεων σε έντυπα μέσα, η εξωτερική διαφήμιση (outdoor), οι
διαφημιστικές εκστρατείες internet, καθώς και όλες οι παραγωγές που
σχετίζονται με αυτές τις ενέργειες (σποτ, μακέτες, κλπ)
Ως

«Προωθητικές

Ενέργειες»

αναφέρονται

ενδεικτικά

όλες

οι

προωθητικές εκδηλώσεις (ημερίδες, συναντήσεις εργασίες, direct mail, CDRom, φυλλάδια, banners, roadshows, κλπ) καθώς και όλες οι παραγωγές
που σχετίζονται με αυτές τις ενέργειες)
Ως «Άλλες Ενέργειες» αναφέρονται ενδεικτικά η διενέργεια ερευνών
κοινής γνώμης, η δημιουργία και λειτουργία portals για την προβολή και
την ενημέρωση μέσω διαδικτύου, η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου σε
ψηφιακή μορφή για τη χρήση του σε πάσης φύσεως ενέργειες προβολής, η
δημιουργία και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης, κλπ.

Πιο

αναλυτικά,

ο

συνολικός

ενδεικτικός

προϋπολογισμός

δράσεων

δημοσιότητας και πληροφόρησης του Άξονα 10.1, «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής» του Προγράμματος κατανέμεται ως εξής:

Ενέργειες

Κατανομή του συνόλου του προϋπολογισμού για την
Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών
Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική

Ποσοστό επί του

Συμμετοχή

συνόλου

MME

11.200.000

9.072.000

70%

Προωθητικές Ενέργειες

3.200.000

2.592.000

20%

Άλλες ενέργειες

1.600.000

1.296.000

10%

Σύνολο

16.000.000

12.960.000

100%

Το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας
10.1 ανέρχεται στο 81%.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός δράσεων δημοσιότητας και
πληροφόρησης του Άξονα 10.2, «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του
Προγράμματος κατανέμεται ως εξής:

Ενέργειες

Κατανομή του συνόλου του προϋπολογισμού για την
Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών
Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική

Ποσοστό επί του

Συμμετοχή

συνόλου

MME

800.000

648.000

33%

Προωθητικές Ενέργειες

1.000.000

810.000

42%

Άλλες ενέργειες

600.000

486.000

25%

Σύνολο

2.400.000

1.944.000

100%

Το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας
10.2 ανέρχεται στο 81%.
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Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός δράσεων δημοσιότητας και
πληροφόρησης του Άξονα 10.3, «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του
Προγράμματος κατανέμεται ως εξής:

Ενέργειες

Κατανομή του συνόλου του προϋπολογισμού για την
Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών
Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική

Ποσοστό επί του

Συμμετοχή

συνόλου

MME

1.500.000

1.275.000

37,5%

Προωθητικές Ενέργειες

1.500.000

1.275.000

37,5%

Άλλες ενέργειες

1.000.000

850.000

25%

Σύνολο

4.000.000

3.400.000

100%

Το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας
10.2 ανέρχεται στο 85%.
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Συνολικά,

η

Πληροφόρηση

κατανομή
και

του

ενδεικτικού

Δημοσιότητα

του

προϋπολογισμού

Επιχειρησιακού

για

την

Προγράμματος

Μακεδονία - Θράκη συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενέργειες

Κατανομή του συνόλου του προϋπολογισμού για την
Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών
Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική

Ποσοστό επί του

Συμμετοχή

συνόλου

MME

13.500.000

11.475.000

60,27%

Προωθητικές Ενέργειες

5.700.000

4.845.000

25,45%

Άλλες ενέργειες

3.200.000

2.720.000

14,28%

Σύνολο

22.400.000

19.040.000

100,0%
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2.6 Διοικητικές Υπηρεσίες ή Φορείς Αρμόδιοι για τα
Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Τηλ:210-3332546,
Email:scos@mnec.gr
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές:


Υπεύθυνος για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα
προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

του

Σπύρος Τσιφτσής, ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π., ΚΟΖΑΝΗ 50100, Tηλ.
2461053911 Fax. 2461053969
email: stsiftsis@mou.gr url :
www.pepdym.gr


Υπεύθυνος για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Αντώνης Κρυσταλλίδης, Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2313 321715, fax. 2313 321701,-2 email: akristallidis@mou.gr
url: www.pepkm.gr


Υπεύθυνοι

για

την

πληροφόρηση

και

δημοσιότητα

για

την

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οι:
1. Μαρία Βαλασάκη, Ηροδότου 20, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25313
52334,

fax:

25310

81601,

email:

mvalasaki@mou.gr

url:

www.eydamth.gr
2. Ιωάννης Κεσσανλής, Ηροδότου 20, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25313
52332,

fax:

25310

81601,

email:

ikessanlis@mou.gr

url:

www.eydamth.gr
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Οι υπεύθυνοι δημοσιότητας είναι αρμόδιοι για:

 Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του πλαισίου αρχών
πληροφόρησης και δημοσιότητας

 Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς
δικαιούχους του Ε.Π. για θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

 Την εκπόνηση, παρακολούθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
του επικοινωνιακού σχεδίου

 Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης
στους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα θέματα Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας


Τη μέριμνα για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση του
περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής και τη συνεχή τροφοδότηση με πληροφορίες του δικτυακού
τόπου για τις δράσεις που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.



Τη συμμετοχή στο δίκτυο υπευθύνων δημοσιότητας του ΕΣΠΑ που
συντονίζει η Εθνική Αρχή Συντονισμού

Οι υπεύθυνοι δημοσιότητας των ΕΔΑ θα είναι σε διαρκή συνεργασία και
επαφή μεταξύ τους, για την εξασφάλιση της ομοιογένειας των μηνυμάτων,
του ύφους της επικοινωνίας για το Πρόγραμμα, της ενιαίας στρατηγικής
προσέγγισης κατ’ εφαρμογή των αρχών του Επικοινωνιακού Σχεδίου,
καθώς και για το συγχρονισμό των ενεργειών επικοινωνίας. Ένα δεύτερο
επίπεδο επίπεδο συνεργασίας θα εξασφαλιστεί σε διαρκή επίσης βάση με
την Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία θα επικουρεί τη συνέργια και
συμπληρωματικότητα των ενεργειών, καθώς και την τήρηση των βασικών
αρχών

που

συνεργασίας,

διέπουν

το

οργανικά

παρόν

κείμενο.

συνδεδεμένο

Τέλος,
με

τη

ένα

τρίτο

επίπεδο

ραχοκοκαλιά

της

επικοινωνιακής στρατηγικής, θα εξασφαλιστεί με τις Διαχειριστικές Αρχές
των τομεακών Προγραμμάτων (φορείς εθνικών πολιτικών) και με τους
Ενδιάμεσους Φορείς, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της
επικοινωνίας, την ορθή αξιοποίηση των δικτύων και πολλαπλασιαστών
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πληροφόρησης και την αποφυγή επικαλύψεων και αλόγιστης χρήσης των
ΜΜΕ. Τις συναντήσεις εργασίας μεταξύ των υπευθύνων δημοσιότητας όλων
των παραπάνω φορέων θα συντονίζει η Εθνική Αρχή Συντονισμού.
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2.7 Αξιολόγηση
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006
το επικοινωνιακό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει: «ένδειξη του τρόπου με
τον

οποίο

τα

μέτρα

πληροφόρησης

και

δημοσιότητας

πρέπει

να

αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των
επιχειρησιακών

προγραμμάτων

και

του

ρόλου

που

διαδραματίζει

η

Κοινότητα».
Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Η βασική μέτρηση που
επιδιώκεται από τη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο βαθμός στον οποίο
επιτυγχάνονται
Επιχειρησιακού

οι

στόχοι

αναγνωρισιμότητας

Προγράμματος,

του

ρόλου

της

και

προβολής

Κοινότητας

και

του
της

διαφάνειας προς τους δυνητικούς δικαιούχους.
Η αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή
με βάση τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του
Επικοινωνιακού Σχεδίου και σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους ανάλογα με τη φύση των ενεργειών. Οι ενδεικτικοί δείκτες
αξιολόγησης διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ως εξής:
Δείκτες Υλοποίησης – οι οποίοι καταγράφουν τις ενέργειες (π.χ. αριθμός
ημερίδων, αριθμός τηλεοπτικών σποτ, κλπ)
Δείκτες Αποτελέσματος – οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των
ενεργειών

προς

τους

αποδέκτες

ή

ωφελούμενους

(π.χ.

αριθμός

συμμετεχόντων σε ημερίδα, μέτρηση τηλεθέασης, κλπ)
Υπάρχουν δυο διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης: η ποσοτική αξιολόγηση,
που βασίζεται κυρίως σε μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία και η ποιοτική
που βασίζεται σε έρευνες κοινής γνώμης, με ομαδικές ή ατομικές
συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κλπ.
Είναι απαραίτητο να συνδυαστούν και οι δυο μέθοδοι για να εξασφαλιστεί η
μέγιστη αποτελεσματικότητα του επικοινωνιακού σχεδίου.
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Πίνακας δεικτών αξιολόγησης
Ενέργειες

Δείκτης Υλοποίησης

Δείκτης Αποτελέσματος

Εκδηλώσεις (ημερίδες,
συνέδρια, σεμινάρια,
εκθέσεις)

Αριθμός εκδηλώσεων

- Αριθμός προσκεκλημένων
ανά εκδήλωση
- Αριθμός συμμετεχόντων
ανά εκδήλωση (σύγκριση
μεταξύ προσκεκλημένων
και συμμετεχόντων)

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Αριθμός συμμετοχών

-

Αριθμός επισκεπτών

-

Κάλυψη
Συχνότητα

-

Κυκλοφορία,
Γεωγραφική κάλυψη
Αναγνωσιμότητα

Διαφημίσεις σε Τηλεόραση
Ραδιόφωνο

-

Διαφημίσεις στον Τύπο

-

Συνεργασία/δικτύωση με
δημοσιογράφους / ΜΜΕ
-

Αριθμός τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών
παραγωγών
Αριθμός
διαφημιστικών
εκστρατειών
Αριθμός
καταχωρήσεων
Αριθμός
διαφημιστικών
εκστρατειών
Αριθμός
συνεντεύξεων Τύπου
Αριθμός
ενημερωτικών
συναντήσεων /
εκδηλώσεων
Αριθμός δελτίων
Τύπου που
απεστάλησαν

- Αριθμός εμφανίσεων στον
Τύπο και ΜΜΕ, με
θεματική αρθρογραφία και
επικαιρότητα
- Αριθμός δελτίων Τύπου
που δημοσιεύτηκαν

Ιστοσελίδα

Υλοποίηση και
επικαιροποίηση
ιστοσελίδας

- Αριθμός επισκέψεων
- αριθμός χρηστών
- Αριθμός εγγεγραμμένων
μελών

Έντυπο Υλικό (Φυλλάδια,
Οδηγοί)

Αριθμός εντύπων που
παράχθηκαν

Αριθμός εντύπων που
διακινήθηκαν

Στους παραπάνω δείκτες προστίθενται τουλάχιστον δύο βασικοί δείκτες
επιπτώσεων, που είναι η αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και η
αναγνωρισιμότητα

της

στήριξης/συμμετοχής

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης στη χρηματοδότησή του. Οι δείκτες αυτοί ποσοτικοποιούνται με
έρευνες κοινού. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι
Ενδιάμεσες

Διαχειριστικές

Αρχές

θα

διεξάγουν

έρευνες

κοινού

σε

στατιστικό δείγμα της διοικητικής Περιφέρειάς τους, με αποτέλεσμα το
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συνολικό στατιστικό δείγμα στη χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης να
τριπλασιαστεί, δίνοντας έτσι πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ως προς το χρόνο, οι έρευνες θα διεξάγονται συντονισμένα και σε κοινό
χρόνο από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, ακολουθώντας τις φάσεις
επικοινωνίας ως εξής: η πρώτη έρευνα θα διεξαχθεί μετά την εναρκτήρια
δραστηριότητα, κατά τη δεύτερη φάση επικοινωνίας – επί παραδείγματι σε
συνέχεια μίας ετήσιας δραστηριότητας – θα διενεργηθεί τουλάχιστον μία
έρευνα κοινού, ενώ η τελευταία έρευνα θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των
επικοινωνιακών ενεργειών προς το ευρύ κοινό που περιλαμβάνονται στην
τρίτη φάση επικοινωνίας. Ο συντονισμός της διεξαγωγής των ερευνών θα
γίνεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ώστε οι χρόνοι υλοποίησης να
συμπίπτουν

και

να

ακολουθούν

κοινές

σημαντικές

επικοινωνιακές

δραστηριότητες των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, με στόχο την
οικοδόμηση

ομοειδών

συμπερασμάτων

για

την

επικοινωνία

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης.
Ως προς τον τρόπο, τα ερωτηματολόγια των ερευνών θα περιλαμβάνουν
έναν κοινό κορμό που θα αφορά μεταξύ άλλων την αναγνωρισιμότητα του
ΕΠ

Μακεδονίας-Θράκης

και

την

αναγνωρισιμότητα

της

στήριξης/συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότησή του. Με
τον τρόπο αυτόν, θα διεξάγονται συμπεράσματα για την επικοινωνία του
Προγράμματος

τα

οποία

θα

επανατροφοδοτούν

την

επικοινωνιακή

στρατηγική για το Πρόγραμμα. Πέραν του βασικού κορμού οι Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της εκάστοτε έρευνας,
να αποκομίζουν γνώση για τη στάση του κοινού της Περιφέρειάς τους
απέναντι στην ποιότητα, το είδος και το περιεχόμενο της πληροφόρησης
που χρησιμοποιούν για να καλύψουν τους επικοινωνιακούς στόχους της
ενιαίας στρατηγικής του Προγράμματος. Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα
του κοινού σε κάθε μία ξεχωριστή διοικητική Περιφέρεια, λόγω διακριτών
κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών χαρακτηριστικών, οι έρευνες
κοινού

θα

παρέχουν

πολύτιμες

πληροφορίες

για

την

επιλογή

των

επικοινωνιακών ενεργειών ανά φάση, την έντασή τους ανάλογα με τη
χρονική συγκυρία υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και τη διόρθωση
– κάθε φορά – των ενεργειών που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες-στόχο.
Με

την

επικουρία

της

Εθνικής

Αρχής

Συντονισμού,

οι

παραπάνω
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πληροφορίες – και του βασικού κοινού κορμού αλλά και των επιμέρους
συμπερασμάτων

–

θα

συνθέτουν

κάθε

φορά

την

επικοινωνιακή

«τοποθέτηση» του Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης, καλύπτοντας τα
χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου και στις τρεις διοικητικές Περιφέρειες.
Επίσης, θα παρακολουθείται η τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με τα
μέτρα δημοσιότητας εκ μέρους των Δικαιούχων (τοποθέτηση πινακίδων
στα εργοτάξια, αναμνηστικών πλακών με την περάτωση των έργων κλπ).
Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές σε συντονισμό με την Εθνική Αρχή
Συντονισμού

θα

αξιολογούν

τακτικά

την

υλοποίηση

των

δράσεων

πληροφόρησης και δημοσιότητας. Η αξιολόγηση των δράσεων θα δίνει την
δυνατότητα

σε

περαιτέρω

εξειδίκευση

των

ομάδων

στόχου,

του

περιεχομένου των δράσεων, την προώθηση και αξιοποίηση ορισμένων
επικοινωνιακών εργαλείων.
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