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1. ΣΔΥΝΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 

1.1 Δηζαγσγή 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη επαξνρή ππεξεζηψλγηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 

“Improvetheattractivenessandpromotetourisminthecross-borderareatoenhanceemploymentintourism”1, κε 

αθξσλχκην “ToCulter” (εθεμήο ε «Πξάμε») πνπ πινπνηεί ν Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο (Ο.Π.Α.Π.) ηνπ ΓήκνπΒφιβεο (εθεμήο «ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο»). 

HΠξάμεεληάζζεηαηζηνΠξόγξακκαINTERREGIPACrossBorderCooperationProgrammeGreece – 

NorthMacedoniaθαηζπγθεθξηκέλαζηνλΔηδηθφηφρν “1.3 Improvetheattractivenessandpromotetourisminthecross-

borderareatoenhanceemploymentintourism” ηεοΘεκαηηθήοΠξνηεξαηφηεηαο “1d. 

Encouragingtourismandculturalandnaturalheritage”, ζηνλΆμνλαΠξνηεξαηφηεηαο 

“1.DevelopmentandSupportofLocalEconomy”.ΖΠξάμερξεκαηνδνηείηαηθαηά 85% 

απφηελΔπξσπατθήΈλσζεθαηαπφθαηά 15% 

απφεζληθνχοπφξνποησλρσξψλπνπζπκκεηέρνπλζηνΠξφγξακκαINTERREGIPACrossBorderCooperationProgram

meCCI 2014 TC 16 I5CB 009 (εθεμήοην «Πξφγξακκα»). 

Ζ Πξάμε πινπνηείηαη βάζεη ηεο ππ. αξηζκ. CN1-SO1.3-SC022/02.04.2018 χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο (αγγι. 

SubsidyContract), ε νπνία ππνγξάθζεθε ζηηο 02.04.2018, κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο σο Δπηθεθαιήο Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο, κε 

εγθεθξηκέλν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο €848.833,68.  

Ζ Πξάμε έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5031337. 

Ζ Πξάμε έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα κεηά ηε ιεθζείζα παξάηαζε έσο ηελ 30/11/2020.  

Ο ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο ζπκκεηέρεη σο Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο, ππ. αξηζκ. PB2, βάζεη ηεο απφ 24.11.2017 

χκβαζε Δηαηξηθήο ρέζεο (αγγι.PartnershipAgreement) ηεο Πξάμεο, κε εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ 

ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο χςνπο €133.957,70 (Κσδηθφο ΠΓΔ: 2018ΔΠ4086012, βάζεη ηεο ΑΔΠ 408/6-2018) κε 

ρξεκαηνδφηεζε 100% απφ θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο. 

 

Σο Ππόγπαμμα 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CrossBorderCooperationProgrammeGreece - 

NorthMacedonia είλαη «η ενίζσςζη ηηρ εδαθικήρ ζςνοσήρ μέζω ηηρ βεληίωζηρ ηος βιοηικού επιπέδος και ηηρ 

αύξηζηρ ηων εςκαιπιών απαζσόληζηρ με ζεβαζμό ζηο πεπιβάλλον και με ηη σπήζη ηων θςζικών πόπων για ηην 

αναβάθμιζη ηος ηοςπιζηικού πποϊόνηορ». 

Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο: 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Μεηαθνξέο 

Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, έρνπλ επηιερζεί επηά (7) ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή: 

 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα πηπρηνχρνπο. 

 ηήξημε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. 

 Πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ. 

                                                           
1Μηθξ. «Βεληίωζη ηηρ ελκςζηικόηηηαρ και πποώθηζη ηος ηοςπιζμού ζηη διαζςνοπιακή πεπιοσή για ηην ενίζσςζη ηηρ 
απαζσόληζηρ ζηον ηοςπιζμό» 
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 Γηαρείξηζε απνβιήησλ. 

 Πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

Πεξηνρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Διιάδα: Φιψξηλα, Πέιια, Κηιθίο, έξξεο, Θεζζαινλίθε 

 ΒφξεηαΜαθεδνλία: Pelagonia, Vardar, South east Region, South west Region 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη €45.470.066 εθ ησλ νπνίσλ 85% (€38.649.552) 

πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο, θαη 15% (€6.820.514) απφ 

εζληθνχο πφξνπο ησλ δχν ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα.Αξκφδηνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ «Δπξσπατθή 

Δδαθηθή πλεξγαζία». 

 

Η ΠπάξηToCulter 

Ζ πξφηαζε ηεο Πξάμεο ToCulter (Ref. No: 1872) εγθξίζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζηηο 31.03.2017, θαηά ηελ 

3επλεδξίαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ηξψκληηζα.Ζ Πξάμε ToCulter, 

έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηνπξηζηηθήο ηαπηόηεηαο κε βάζε ηα κνλνπάηηα ησλ πδάησλ, 

εμεηδηθεπκέλε ζχκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ηνπνζεζηψλ θαη κέζσ κηαο θαηλνηφκνπ πιαηθφξκαο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξνήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή. 

Οη ζηφρνη ηεο Πξάμεο ζα επηηεπρζνχλ κε ηελ αλάπηπμε κηαο νκάδαο δξάζεσλ, φπσο:  

 ειεθηξνληθά εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ππεξεζηψλ, 

 δίθηπα ςεθηαθψλ ζεκάλζεσλ,  

 εθδειψζεηο δηθηχσζεο γηα κέζα ελεκέξσζεο θαη θνξείο/νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ,  

 δεκηνπξγία Τοπικού Σςμθώνος Ποιόηηηαρ ηων Τοςπιζηικών Επισειπήζεων, 

 δξαζηεξηφηεηεο (εθζέζεηο / εθδειψζεηο πξνψζεζεο) εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ "ηνπηθνχ" ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε λέεο εγρψξηεο θαη μέλεο αγνξέο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο άκεζνπο σθεινχκελνπο θαη ηηο νκάδεο-ζηφρνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ηνπηθνί πιεζπζκνί, ηνπξίζηεο/επηζθέπηεο, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζε ηνπξηζηηθνχο θαη ζπλαθείο ηνκείο, 

θ.ιπ., κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο,  

 ηνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ,  

 ελψζεηο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη αλαπεξηθέο νξγαλψζεηο, θαη 

 ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο.  

Ζ Πξάμε, θαη σο εθ ηνχηνπ ην πξνθεξπζζφκελν Έξγν, ελζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο ηεο Με Γηάθξηζεο θαη Ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, νη νπνίεο έρνπλ πιένλ κεηαηξαπεί ζε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηα ηακεία ηεο ΔΔ. Όια 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκα γηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «ρεδηαζκνχ γηα Όινπο» εληάζζνληαο 

πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Δπηθεθαιήο εηαίξνο (αγγι. LeadBeneficiary) ηεο Πξάμεο είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.Δπηπιένλ, απφ ηελ Διιάδα, ζπκκεηέρνπλ σο Γηθαηνχρνη (αγγι. Beneficiaries), ην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 2 ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα εξξψλ) θαη ν Γήκνο ηληηθήο, θαη 

απφ ηε Βφξεηα Μαθεδνλία, ν Γήκνο ηξνχγθαο θαη ν Γήκνο ηψκληηζαο. 
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1.2 Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ Έξγνπ 

Σν αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ αθνξά ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο ToCulter, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη oΟΠΑΠ ΓήκνπΒφιβεο, ζην 

πιαίζην ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο «WP2. Communication & Dissemination», «WP3.Improvement of cross border 

tourism product and services» θαη «WP4.Activitiesoutsidetheprogrammearea», 

θαηεηδηθφηεξαησλΠαξαδνηέσλD2.2.2, D3.2.2 θαηD4.2.1. 

Πηνζπγθεθξηκέλα:  

1. ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηέν D2.2.2 απαηηείηαη ε εθπφλεζε θακπάληαο ελεκέξσζεο κέζσ ηνπ Ηζηνχ(ζε 

ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο)θαηησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (αγγι. Onlineandsocialmediacampaign), 

2. ζην πιαίζην ηνπ ΠαξαδνηένπD3.2.2 απαηηείηαη ε δεκηνπξγία πξνσζεηηθψλπνιπκέζσλ (αγγι. 

multimedia) γηα ηελ πξνψζεζε επηιεγκέλσλ «πδάηηλσλ δηαδξνκψλ» (αγγι. watertrails ή blueways) ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο, 

3. ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D4.3.1 απαηηείηαη ε πξνψζεζε ησλ πδάηηλσλ δηαδξνκψλ ηεο Πξάμεο θαη 

ε πξνζέιθπζε λέσλ αγνξψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ (αγγι. 

Internationaltourismfairs). 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην αληηθείκελν αθνξά ζηελ παξνρή ησλ εμήο ππεξεζηψλ: 

Εεηνύκελε Τπεξεζία Παξαδνηέν ηεο Πξάμεο 
ToCulter(ζην πιαίζην ηνπ 
νπνίνπ εληάζζεηαη ε δεηνχκελε 
ππεξεζία) 

CPV Δθηηκώκελε 
αμία  
(κε ΦΠΑ) 

Α. Δθπφλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε 
επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 
ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο 

D2.2.2 Media campaign 
(Publicity material and online 
strategy on social media) 

79342200-5 
79822500-7 

€6.000,00 

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή πξνσζεηηθψλ 
πνιπκέζσλ 

D3.2.2 Development of an 
integrated tourism platform (web 
and android) 

92111260-2 
73300000-5 
72000000-5 
79822500-7 

€25.000,00 

Γ. πκκεηνρή θαη πξνψζεζε ζε δηεζλείο εθζέζεηο 
ηνπξηζκνχ 

D4.3.1 Participation in 
International Fairs 

79342200-5 €14.000,00 

 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε δαπάλε γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €45.000,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (θαζαξή εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ: €36.290,32, ΦΠΑ: €8.709,68). 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζην θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 

 79342200-5 Τπεξεζίεο πξνψζεζεο 

 79822500-7 Τπεξεζίεο γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 92111260-2 Παξαγσγή ελεκεξσηηθψλ βηληενηαηληψλ 

 73300000-5 Μειέηε θαη εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 72000000-5 Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 

Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη ζηηο 

30.11.2020 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεοζύμθωνα με ηην παράηαζη που δόθηκε) κε ηελ παξαιαβή ηνπ 

ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, ηόηε 

ζα παξαηείλεηαη θαη ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί ζην πιαίζην 
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ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, θαηά ίζν ρξνληθό δηάζηεκα κε ηελ παξάηαζε ηεο Πξάμεο, ρσξίο κεηαβνιή 

ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ή επηπιένλ ηίκεκα. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα είλαη ζπλνπηηθφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο (Άξζξν 117 Ν.4412/2016). 

       Θεωπήθηκε 

Ν.Βπαζνά, 3/07/2020 

 

 

 

             Γαγκλή Μαπία 

Η Ππόεδπορ ΟΠΑΠ Γ. Βόλβηρ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Βπαζνά , 3/07/2020 

 Η  ζςνηάξαζα 

 

 

ΒένηαΔμελία 

Π.Δ. Γιοικηηικού 
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2. ΑΠΑΙΣΖΔΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΣΔΥΝΙΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΖΡΙΑ- ΣΔΥΝΙΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ 

ΙΚΑΝΟΣΖΣΑ -ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ 

Α) ΑΠΑΙΣΖΔΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ζέκαηνο αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο 

“Improvetheattractivenessandpromotetourisminthecross-borderareatoenhanceemploymentintourism”, κε 

αθξσλχκην “ToCulter”, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη σο Γηθαηνχρνο ν Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο (Ο.Π.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, θαη ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg 

IPA CBCGreece - NorthMacedonia, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €45.000,00 κε Φ.Π.Α. 24% θαη δηάξθεηαο έσο 

ην ηέινο ηεο Πξάμεο ToCulter (30/11/2020). ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ ζα παξαηείλεηαη θαη ε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ρσξίο επηπιένλ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

 

Α. Δθπόλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη 

δηεζλείο ηαμηδησηηθνύο ηζηόηνπνπο, ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D2.2.2 

Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ 

Ο Αλάδνρνο, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη δηάρπζε ηεο Πξάμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

πδάηηλσλ δηαδξνκψλ ηεο Πξάμεο, ζα αλαιάβεη λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ελεκεξσηηθή θακπάληα κέζσ (α) ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ Πξάμε ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(socialmediamarketing), θαη (β) κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζε ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο. 

Ζ θακπάληα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαρένληαη ζα πξέπεη λα είλαη, θαη’ ειάρηζηνλ, ζηε επίζεκε γιψζζα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Δπίζεο, ε θακπάληα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαρένληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ ελ ηζρχ Οδεγφ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

(αγγι.Information&PublicityGuide), θαη ζχκθσλα κε ην Πιάλν Δπηθνηλσλίαο ηεο Πξάμεο 

(αγγι.CommunicationPlan). Σν ηειεπηαίν ζα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε θηιηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ζα δηαρπζεί θαη γηα άηνκα κε αλαπεξία, παξάγνληαο θαη δηαζέηνληαο αλαιφγσο ην πεξηερφκελν θαη ζε 

ελαιιαθηηθέο ηζνδχλακεο κνξθέο. 

 

(α)Πξνβνιή ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ απνθιεηζηηθνί γηα ηελ Πξάμε ινγαξηαζκνί, θαη’ ειάρηζηνλ, ζηα εμήο κέζα: 

Facebook, Instagram θαη Twitter.  

 Θα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα αλαιάβεηλα ζρεδηάζεη ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ζηα παξαπάλσ κέζα, θαη 

βάζε απηήο ηελ αξρηθνπνίεζε (δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο, γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ γηα ηελ αξρηθή 

παξνπζίαζε / εηζαγσγή ηεο Πξάμεο ζε θάζε κέζν) θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ 
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ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο/πξνβνιήο ηνπο, φπσο ν αξηζκφο αθνινχζσλ, ε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο 

ρξήζηεο ησλ κέζσλ απηψλ. 

 Θα πξέπεη ν αλάδνρνο λα δεκηνπξγεί, λα αλαξηά θαη λα αλαδεκνζηεχεη πεξηερφκελν (posts), 

θαηάιιειεο κνξθήο γηα θάζε κέζν (θεηκέλνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ), θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα 

απαληά ζηα κελχκαηα / εξσηήκαηα ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη άκεζα ηπρφλ αξλεηηθέο 

θξηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ή νη παξεμεγήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 Σν πεξηερφκελν ζα παξάγεηαη ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ςεθηαθέο ηάζεηο, λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε (ζα δηεγείξνπλ ηελ αληίιεςή ηνπ). 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ν αλάδνρνο φηη παξάιιεια λα αλαθαηεπζχλνληαη νη ρξήζηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Πξάμεο. 

 Θα πξέπεη ν αλάδνρνο λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ (copyright) ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Θα πξέπεη λα πξνσζνχληαη νη ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο. 

 Θα πξέπεη ν αλάδνρνο λα δηαζέηεη ζε κεληαία βάζε αλαθνξέο απνηειεζκάησλ, κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ. 

(β)Πξνβνιή ζε ηαμηδησηηθνύο ηζηόηνπνπο 

 Θα πξέπεη ν αλάδνρνο λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειν πιηθφ (γξαθηζηηθή επηκέιεηα, δεκηνπξγηθφ 

webbanners) γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πδάηηλσλ δηαδξνκψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο Πξάμεο. 

 

Παπαδοηέα – Υπονοδιάγπαμμα παπάδοζηρ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Π1 Έθζεζε δεκηνπξγίαο, αξρηθνπνίεζεο θαη έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο απνθιεηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

Έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο 

Π2 Τιηθφ απνδειηίσζεοθαη απνινγηζηηθή 

έθζεζεελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο 

Πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

 

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή πξνσζεηηθώλ πνιπκέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ 

D3.2.2 

Ο Αλάδνρνο, κε ζηφρν πξνβνιή θαη δηάρπζε, θπξίσο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο θαη ηεο εθαξκνγήο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο ηεο Πξάμεο ToCulter, αιιά θαη κέζσ ηξίησλ ζπζηεκάησλ, ζα αλαιάβεη λα ζρεδηάζεη θαη 

παξάγεη πξνσζεηηθά πνιπκέζα, θαζψο θαη λα ηα δηαζέζεη ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ θαη 

ρξήζηεο κε αλαπεξία (ηζνδχλακεο πξνζβάζηκεο ςεθηαθέο κνξθέο): 

1. Γεκηνπξγία ζελαξίνπ θαη παξαγσγή πξνσζεηηθνχ video 

2. πιινγή θσηνγξαθηψλ γηα εκπινπηηζκφ mediagallery 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δεζκεπζεί φηη ζα παξαρσξήζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ 

πξνο ηνλ ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο, πνπ ζα ζπλεπάγεηαη φηη ην ηειηθφ παξαδνηέν ζα απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ηνπ ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο, ν νπνίνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηεί γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Αθνινπζνχλ εηδηθφηεξα νη απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ην δεηνχκελν videoθαη ην δεηνχκελν άικπνπκ 

θσηνγξαθηψλ. 
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(α) Γεκηνπξγία ζελαξίνπ θαη ηελ παξαγσγή video 

Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε ζπιινγή πιηθνχ θαη αμηνπνίεζε πθηζηάκελνπ πιηθνχ κε λένπο ζπλδπαζκνχο θαη 

παξαγσγή πξνσζεηηθνχ βίληεν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πδάηηλσλ δηαδξνκψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Θα κπνξνχλ λα 

αλαξηεζνχλ ηφζν ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα θαη ηελ εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ηεο Πξάμεο, φζν θαη ζε 

άιια θαλάιηα πξνβνιήο. H βαζηθή ηδέα ζα είλαη: «Αθνινπζψληαο ηηο δηαδξνκέο ηνπ λεξνχ ζηνλ Γήκν Βφιβεο». 

 Σνvideo ζα παξνπζηάδεη κε θαηλνηφκν, δεκηνπξγηθφ θαη εκπεηξηθφ ηξφπν, σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο, ηηο πδάηηλεο δηαδξνκέο θαη πξννξηζκνχο ηνπ. 

 Ζ παξαγσγή ηνπ video ζα γίλεη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ελψ ην αθήγεκα, νη ππφηηηινη θαη νη θξπθέο 

ιεδάληεο ζα κεηαθξαζηνχλ θαη ζηα Αγγιηθά.  

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη videoεηθνζηπέληε (25) ιεπηώλ (κεηά ηελ 

επεμεξγαζία - ηειηθή θφπηα): 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην πιηθφ ζα πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ινγφηππα θαη ζα 

ππάξρεη ππνρξεσηηθά αλαθνξά ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ιακβάλεη πεξαηηέξσ θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 

Παπαδοηέα – Υπονοδιάγπαμμα παπάδοζηρ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Π3 Πξνσζεηηθφ βίληεν Πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

 

(β) πιινγή θσηνγξαθηώλ γηα εκπινπηηζκό mediagallery 

Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο είλαη ε παξαγσγή θσηνγξαθηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο mediagallery ηεο Πξάμεο. Σν 

απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηφζν ζεκαηνινγηθά φζν θαη γεσγξαθηθά νιφθιεξν ηνλ Γήκν Βφιβεο.Λφγσ 

ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηελ επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνσζεηηθήο 

θακπάληαο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά 

θαη αηζζεηηθά άξηην, πςειήο πνηφηεηαο θαη λα επηηπγράλεη ειθπζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξννξηζκνχ, ζε 

κηα επηθνηλσληαθή θακπάληα ζηελ νπνία ε εηθφλα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη άικπνπκ κε εθαηό πελήληα (150) ςεθηαθέο 

θσηνγξαθίεο (κεηά ηελ επεμεξγαζία). 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ιακβάλεη πεξαηηέξσ θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 

Παπαδοηέα – Υπονοδιάγπαμμα παπάδοζηρ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Π4 Φσηνγξαθηθφ άικπνπκ Σξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 
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Γ. πκκεηνρή θαη πξνώζεζε ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνύ, ζην πιαίζην ηνπ 

Παξαδνηένπ D4.2.1 

Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο, o Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα δηνξγαλψζεη θαη λα θαιχςεη ηα ζρεηηθά έμνδα, ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Πξάμεο ToCulter, ζε δχν (2) δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο. Ζ επηινγή ζα γίλεη απφ θνηλνχ κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ησλ εηαίξσλ ηεο Πξάμεο ToCulter, θαηφπηλ αλάιπζεο ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ηφρνο είλαη ε πξνβνιή ησλ πδάηηλσλ δηαδξνκψλ ηεο Πξάμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο (βι. 

δηαδηθηπαθή πχιε, εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, πξνσζεηηθά πνιπκέζα, θ.ιπ.). 

Οη εθζέζεηο ηνπξηζκνχ (fairsθαη exhibitions) εδψ θαη ρξφληα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θάζε πεξηνρήο / πξννξηζκνχ. Παξφιν πνπ ε επνρή πνπ δνχκε 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Ηζηνχ, σζηφζν, νη εθζέζεηο ηνπξηζκνχ παξακέλνπλ έλα απφ 

ηα θχξηα ζεκεία επαθήο γηα ηνπξίζηεο, μελνδφρνπο θαη ηνπο πξάθηνξέο ηνπο, εθπξνζψπνπο πξννξηζκψλ κε 

πηζαλνχο επηζθέπηεο θαη δηνξγαλσηέο επηζθέςεσλ.  

Σέινο, νη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ θαη δεζκεπηνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εθζέζεηο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπο ηελ πξνζέγγηζε θαη ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ 

πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ. 

Παπαδοηέα – Υπονοδιάγπαμμα παπάδοζηρ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Π5 Τιηθφ απνδειηίσζεο θαη απνινγηζηηθή έθζεζε 

ζπκκεηνρήο θαη πξνβνιήο ζε δηεζλείο εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ  

Πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

 

Β)ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

H τεχνική προςφορά θα πρζπει να καλφπτει όλεσ  τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεθεί από την 

αναθζτουςα αρχή, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ 

πληροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογητικά, βάςει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προςφερόμενων υπηρεςιϊν, με βάςη το κριτήριο ανάθεςησ, ςφμφωνα με τα 

αναλυτικϊσ αναφερόμενα . 

Σα αλαθεξφκελα παξαθάησ δελ απνθιείνπλ θαη ηε παξνπζίαζε νησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ ν ππνςήθηνο 

θξίλεη ζθφπηκν λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

Α. ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Α.1 Πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ - Καηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν Πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ν 

Πξνζθέξσλ θαηαλνεί: 

• ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, 

• ηα θξίζηκα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

• ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή 

πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

Α.2 Μεζνδνινγία, Δξγαιεία θαη Μέζα πινπνίεζεο Έξγνπ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα 
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εθαξκφζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ.  

Α.3 Αλάιπζε ηνπ Έξγνπ ζε Παθέηα Δξγαζίαο - Παξαδνηέα 

Καηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη παθέηα 

εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε αλάιπζε ησλ παθέησλ 

εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Πξνζδηνξηζκφ θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ 

ηεο χκβαζεο. 

Α.4 Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ θαη εθξνψλ ηεο χκβαζεο. Αθνξά ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ νξγάλσζε 

ησλ εθξνψλ ηνπ Έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία. Θα ιεθζνχλ ππφςε: 

- Ζ ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ ρξνληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ αιιεινπρηψλ κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ. 

- Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ κε βάζε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Β. ΥΔΓΙΑΜΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΔΥΝΙΚΖ ΛΤΖ & ΤΠΖΡΔΙΩΝ 

Β.1 Πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηεο ελεκεξσηηθήο θακπάληαο 

Β.2 Πξνζέγγηζε παξαγσγήο ησλ δεηνύκελσλ πνιπκέζσλ θαη κεηαγξαθήο ζε πξνζβάζηκεο 

εθδόζεηο 

Β.3 Πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηεο πξνώζεζεο ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνύ 

Β.4 Πξνζέγγηζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο  

Γ. ΟΡΓΑΝΩΖ / ΓΙΟΙΚΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Γ.1 Πξνηεηλόκελν νξγαλσηηθό ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ 

Γ.2 Δμεηδίθεπζε ξόισλ & αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ 

Γ.3 ύζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Γ.4 ύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ Έξγνπ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Θα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία (πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε / 

πινπνίεζε έξγσλ), θαη ζε πεξίπησζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο έξγσλ, λα γίλεη 

ζρεηηθή αλαθνξά θαη λα δνζεί πεξηγξαθή. 

Γ.5 Παξνπζίαζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ – πλνπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα.  

Γ.6 ηνηρεία απαζρόιεζεο Οκάδαο Έξγνπ – Βαζκόο εκπινθήο ζην Έξγν 

Γ.7 πκπιεξσκέλν ηνλ θαησηέξσ Πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία 

απαζρόιεζεο θαζελόο από ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

Πίνακαρ: ηοισεία Απαζσόληζηρ Ομάδαρ έπγος 

Ολνκαηεπψλπκν 
Δπσλπκία 

Δηαηξείαο 

Θέζε 

ζηελ 

Οκάδα 

Έξγνπ 

Αξκνδηφηεηεο / 

θαζήθνληα 

Απαζρφιεζε ζην 

Έξγν ζε 

αλζξσπνκήλεο 

(Α/Μ) 

     

     

     

ΤΝΟΛΟ Α/Μ  

Όπνπ ζπκπιεξψλεηαη: 

 ηελ 1ε ζηήιε «Ολνκαηεπψλπκν»: ην νλνκαηεπψλπκν θάζε πξνηεηλφκελνπ κέινπο ηεο 
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Οκάδαο Έξγνπ. 

 ηε 2ε ζηήιε «Δπσλπκία Δηαηξίαο»: ε εηαηξία ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ην κέινο (αλ 

πξφθεηηαη γηα έλσζε εηαηξηψλ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε έλσζε 

θαη κε ην νπνίν έρεη δεισζεί ζπλεξγαζία). 

 ηελ 3ε ζηήιε «Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ»: ν ξφινο ηνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

 ηελ 4ε ζηήιε «Αξκνδηφηεηεο / Καζήθνληα»: νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο / θαζήθνληα πνπ ζα 

έρεη ην ελ ιφγσ κέινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ. 

 ηελ 5ε ζηήιε «Απαζρφιεζε ζην Έξγν ζε αλζξσπνκήλεο» αλαθέξνληαη νη αλζξσπνκήλεο 

(Α/Μ) πνπ ζα απαζρνιεζεί θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

 

Κριτήριο ανάθεςησ τησ Σφμβαςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά  βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ, η οποία εκτιμάται βάςει των κάτωθι 
κριτηρίων όςον αφορά την αξιολόγηςη τησ τεχνικήσ προςφοράσ  και με βάςη ςυντελεςτή 
βαρφτητασ τόςο για την τεχνική(90%) όςο και για την οικονομική προςφορά (10%): 

Πίλαθεο: «Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιόγεζεο» 

Α/Α Οκάδεο θαη Δπηκέξνπο Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο (%) 

Α. Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Υξνλνδηάγξακκα 35 

Α1 πλνιηθή θαηαλφεζε θαη αληίιεςε αληηθεηκέλνπ, απαηηήζεσλ, ζηφρσλ θαη εθξνψλ ηνπ Έξγνπ - 

Απνδνηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ 

20 

Α2 Απνηειεζκαηηθφηεηα κεζνδνινγίαο θαη κέζσλ πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ Έξγνπ 

5 

Α3 Πνηφηεηα ηνπ Υξνλνπξνγξακκαηηζκνχ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θάζεηο, παξαδνηέα, νξφζεκα, 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) - Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο - πκβαηφηεηα κε ηνπο 

φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

10 

Β. Κάιπςε ηηζέκελσλ απαηηήζεσλ ππεξεζηώλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζπζηεκάησλ  45 

Β1 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ηεο ελεκεξσηηθήο θακπάληαο 15 

Β2 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο παξαγσγήο ησλ δεηνχκελσλ πνιπκέζσλ θαη κεηαγξαθήο ζε 

πξνζβάζηκεο εθδφζεηο 

15 

Β3 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ηεο πξνψζεζεο ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ 15 

Γ. Οξγάλσζε / Γηνίθεζε Έξγνπ 20 

Γ1 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεζνδνινγίαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

15 

Γ2 Καηαιιειφηεηα, απαζρφιεζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ – Καζήθνληα θαη 

βαζκφο εκπινθήο ησλ κειψλ. 

5 

ΤΝΟΛΟ 100 
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Γ) ΤΔΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Σελ νξγαλσηηθή δπλαηόηεηα θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα λα αλαιάβεη ην έξγν 

- Οη νπνίεο απνδεηθλχνληαη απφ ην γεληθφ πξνθίι ηνπ πξνζθέξνληνο, πνπ ζα είλαη ζε 

ζπλάθεηα κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαη απφ ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

ηνπ πξνζθέξνληνο (βι. παξαθάησ), ε νπνία ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ 

έκπεηξσλ ζηειερψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ έξγνπ. 

 Απνδεδεηγκέλεο ηερληθέο ηθαλόηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηα εμήο πεδία: 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2015 – 2019 θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ: 

α) Σνπιάρηζηνλ ηξία (3) έξγα κε αληηθείκελν δξάζεηο πξνβνιήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο.  

β) Σνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ επξσπατθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηνλ νηθνινγηθφ – αεηθφξν ηνπξηζκφ ή/θαη ηελ αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ, ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέηεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ ζπλαθψλ έξγσλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη 

ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Οη θνξείο (δεκφζηνη ή ηδησηηθνί) γηα ηνπο νπνίνπο πινπνίεζε ηα έξγα 

 Σίηινο/χληνκε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ 

 Γηάξθεηα θαη Πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ 

 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην έξγν 

 Ρφινο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (θχξηνο ζπκβαιιφκελνο, ππεξγνιάβνο, θ.ιπ.). 

O θαηάινγνο ησλ έξγσλ, ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά πινπνίεζεο/νινθιήξσζεο 

(βεβαηψζεηο, θιπ.) πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Α/Α ΠΔΛΑΣΖ ΣΗΣΛΟ / 

ΤΝΣΟΜΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

(απφ ...έσο) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

(ζε Δπξψ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

(%) 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΦΑΖ (*) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

        

        

(*) Όπος «παπούζα θάζη»: ολοκληπωμένο επιηςσώρ / ζε εξέλιξη 

 

 Δπαξθή αλζξώπηλν δπλακηθό, ηθαλό θαη αμηόπηζην γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρώο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ζε όξνπο απαηηνύκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ θαη 

εκπεηξίαο. Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ππνςήθην Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ επαξθή 

ζε αξηζκφ άηνκα, κε ηα θάησζη πξνζφληα θαη εκπεηξία ζπλαθή κε απηή ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζα ηνπο 

αλαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Δηδηθφηεξα, ε 

Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 
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- Τπεύζπλν Έξγνπ (ΤΔ), ν νπνίνο ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία θαη επζχλε ηεο δηαρείξηζεο 

θαη δηνίθεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ, ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ 

λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

a. παλεπηζηεκηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, 

b. απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (εκεξνινγηαθά έηε) εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν λα πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ, θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν κε αληηθείκελν ηνλ νηθνινγηθφ – αεηθφξν ηνπξηζκφ. 

c. άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

- Δπηζηεκνληθώο Τπεύζπλν(ΔΤ), ν νπνίνο ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή επζχλε θαη ηελ 

επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θεηκέλσλ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ ζην αληηθείκελν ηνπ νηθνινγηθνχ/αεηθφξνπ 

ηνπξηζκνχ θαη πδάηηλσλ πφξσλ. Θα νξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

επηκέξνπο παξαδνηέσλ θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα δεηήκαηα 

επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο αξηηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά. Θα πξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

a. παλεπηζηεκηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, θαη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο κε 

αληηθείκελν ηνλ νηθνινγηθφ – αεηθφξν ηνπξηζκφ ή/θαη ηελ αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ, 

b. απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (εκεξνινγηαθά έηε) εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πξνβνιήο, 

c. πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

- Γύν (2) ΣερληθνύοΤπεύζπλνπο (ΣΤ), πνπ ζα έρνπλ ηε ζπλνιηθή ηερληθή επζχλε θαη ηελ 

επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ 

ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ πξνβνιήο. Θα νξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ γηα δεηήκαηα ηερληθήο αξηηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά. Θα 

πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

Σερληθφο Τπεχζπλνο 1 

a. παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή αληίζηνηρν θαη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή αληίζηνηρν, 

b. απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία (εκεξνινγηαθά έηε) ζηελ αλάπηπμε ζειίδσλ 

θαη δηαρείξηζε πξνβνιήο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

Σερληθφο Τπεχζπλνο 2 

a. παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Σκήκαηνο Γηαθήκηζεο ή αληίζηνηρν, 

b. απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία (εκεξνινγηαθά έηε) ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο. 





Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα 

INTERREGIPACrossBorderCooperationProgrammeGreece - NorthMacedonia 

 14 

 

Γ)  ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη  

κε ην πξφηππν ISO 9001 ή απφ άιια ηζνδχλακα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 

(άξζξν 82 παξ. 1 λ. 4412/2016). 

 

 

Θεωπήθηκε 

Ν.Βπαζνά, 3/07/2020 

 

 

 

                      Γαγκλή Μαπία  

            Ππόεδπορ ΟΠΑΠ Γ. Βόλβηρ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Βπαζνά , 3/07/2020 

 Η  ζςνηάξαζα 

 

 

Βένηα Δμελία 

Π.Δ. Γιοικηηικού 
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3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

(ΓΔΝΙΚΖ & ΔΙΓΙΚΖ) 

 

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ηος έπγος 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε 

παξαδνηέσληεοΠξάμεο“Improvetheattractivenessandpromotetourisminthecross-

borderareatoenhanceemploymentintourism”, κε αθξσλχκην “ToCulter”, ηανπνία έρεη αλαιάβεη ν Οξγαληζκφο 

Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο (Ο.Π.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Βφιβεοσο Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο ππ. αξηζ. 

PB2. Ζ Πξάμε ToCulter πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg IPA CBC Greece - North 

Macedoniaην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εζληθνχο πφξνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ρσξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο, αθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ: 

1. Δθπφλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηαμηδησηηθνχο 

ηζηφηνπνπο, ζην πιαίζην ηνπ ΠαξαδνηένπD2.2.2 

2. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή πξνσζεηηθψλ πνιπκέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D3.2.2 

3. πκκεηνρή θαη πξνψζεζε ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ,ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D4.3.1 

 

Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4624/2019(ΦΔΚ 137/Α/29-08-2019) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

-  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 203 

- ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

-  ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

- ηνπ ΠΓ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

- ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

-  ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
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-  ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')  

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

-  ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

-  ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

- ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ ΦΔΚ 

879/Β΄/13-03-2018 θαη 

-  ηεο αξ. ………/2020 Απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δαπάλεο , ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο απηνχ  

-  ηηο απνθάζεηο γηα ηα πιινγηθά Όξγαλα ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 : 

-  α) ηεο κε αξ. 176/2020 (ΑΓΑ: ΦΓΝ5Χ9Χ-905) γηα ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, 

-  β) ηεο κε αξ. 13/2020 (ΑΓΑ: ΧΘΕΑΧ9Χ-ΣΧ) γηα ηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ θαη Γεληθψλ Τπεξεζηψλ, 

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, 

ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 

 

Δπίζεο ιακβάλνληαη ππφςε : 

1. Ζ ΤΠΑΤΓ 3004881/ΤΓ1244/6-4-2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν ηεχρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο InterregIPACBCProgramme “Greece–

TheformerYugoslavRepublicofMacedonia 2014-2020”, CCI: 2014TC16I5CB009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη (version 2.0). 

3. Ζ απφ 31.03.2017 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

InterregIPACBCProgramme “Greece–TheformerYugoslavRepublicofMacedonia 2014-2020”, θαηά ηελ 3ε 

ζπλέιεπζε απηήο ζηελ πφιε ηξψκληηζα, γηα έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξφηαζεο 

“Improvetheattractiveenessandpromotetourisminthecross-borderareatoenhanceemploymentintourism" 

κε αθξσλχκην “ToCulter” (Reg. No: 1872). 

4. Ο Οδεγφο Τινπνίεζεο Πξάμεσλ (αγγι. Project ImplementationManual) ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (version 3, ζε ηζρχ απφ ηελ 22.02.2018). 

5. Ζππ. αξηζκ. CN1-SO1.3-SC022/02.04.2018 χκβαζεΔπηρνξήγεζεο (SubsidyContract) ηεοΠξάμεο 

“Improvetheattractiveenessandpromotetourisminthecross-borderareatoenhanceemploymentintourism" 

κεαθξσλχκην "ToCulter". 

6. Ζ απφ 24.11.2017 χκβαζε Δηαηξηθήο ρέζεο (αγγι. PartnershipAgreement) 

ηεοΠξάμεο“Improvetheattractiveenessandpromotetourisminthecross-

borderareatoenhanceemploymentintourism" κεαθξσλχκην "ToCulter". 

7. ην εγθεθξηκέλν θαη ελ ηζρχ Σερληθφ Γειηίν (αγγι. ApplicationForm), κε θσδηθφ MIS 531337, θαη ην 

εγθεθξηκέλν ελ ηζρχ Έγγξαθν Σεθκεξίσζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (αγγι. JustificationofBudget) 

ηεοΠξάμεο“Improvetheattractivenessandpromotetourisminthecross-

borderareatoenhanceemploymentintourism" κεαθξσλχκην "ToCulter". 

8. Την αριθμ.αποφ.64/2017 του Δ.Σ του ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβησ (ΑΔΑ: 61Φ0ΟΚΕΩ-ΧΟΒ) 

 

Άπθπο 3ο: Έγγπαθα ζύμβαζηρ 

α) Ζ Πξνθήξπμε χκβαζεο 
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β) Ζ Γηαθήξπμε 

γ) Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ 

ησλ νξίσλ ησλ Οδεγηψλ. 

δ) Ζ κε αξ. πξση.: 147/3.07.2020 Μειέηε ηνπ ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Δλδεηθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο). 

ε) Ζ παξνχζα πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

ζη) Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί 

ησλ αλσηέξσ 

 

Άπθπο 4ο: Σπόπορ Εκηέλεζηρ ηηρ Παποσήρ Τπηπεζιών  

Ζ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ .  

Άπθπο 5ο: ύμβαζη 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε χκβαζε ππνρξενχηαη εληφο 20 εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 105 παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

Ν. 4412/2018 θαη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή 

θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016 ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

θπξψζεηο. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. Β ηεο παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άπθπο 6ο: Εγγςήζειρ 

1) Δγγχεζε πκκεηνρήο δελ απαηηείηαη 

2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη  θαη' ειάρηζηνλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά 
κπνξεί λα απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ  
πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
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παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

Άπθπο 7ο: Υπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) 
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Άπθπο 8ο: Παπάδοζη - Παπαλαβή ηων ςπηπεζιών 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα απζηεξά, θαηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Α. Δθπφλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο 

ζε επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο, 

ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D2.2.2 

Π1. Έθζεζε δεκηνπξγίαο, αξρηθνπνίεζεο θαη 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απνθιεηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

Έλαλ (1) κήλα απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο 

Π2. Τιηθφ απνδειηίσζεο θαη απνινγηζηηθή έθζεζε 

ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο 

Πέληε (5) κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή 

πξνσζεηηθψλ πνιπκέζσλ, ζην πιαίζην 

ηνπ Παξαδνηένπ D3.2.2 

Π3. Πξνσζεηηθφ βίληεν Πέληε (5) κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

Π4. Φσηνγξαθηθφ άικπνπκ Σξεηο (3) κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Πξάμεο 

Γ. πκκεηνρή θαη πξνψζεζε ζε δηεζλείο 

εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ 

Παξαδνηένπ D4.3.1 

Π5. Τιηθφ απνδειηίσζεο θαη απνινγηζηηθή έθζεζε 

ζπκκεηνρήο θαη πξνβνιήο ζε δηεζλείο εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ 

Πζντε (5) μήνεσ από 

την υπογραφή τησ 

Σφμβαςησ και ςε κάθε 

περίπτωςη πριν τη 

λήξη τησ Πράξησ 

Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ πξνβιέπεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΟΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο, 

απφ ην νπνίν ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ  (άξζξν 221, 

Ν.4412/2016). Γηα θάζε δηαθξηηή «θάζε» ζα γίλεηαη έθδνζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ , πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221, Ν.4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη γηα θάζε επηκέξνπο παξαδνηέν 

δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε. 
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Άπθπο 9ο: Αναθεώπηζη ηιμών 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε ηηκή ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

θαη δελ ζα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

 

Άπθπο 10ο: Σπόπορ Πληπωμήρ 

Ζ πιεξσκή 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Οη πιεξσκέο ζα αθνινπζνχλ θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν, κεηά απφ 

πηζηνπνίεζε ηνπ παξαζρεζέληνο αληηθεηκέλνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Π1. Έθζεζε δεκηνπξγίαο, αξρηθνπνίεζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απνθιεηζηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

Τπεξεζίαο Α 

Π2. Τιηθφ απνδειηίσζεο θαη απνινγηζηηθή έθζεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη δηεζλείο ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο 

50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

Τπεξεζίαο Α 

Π3. Πξνσζεηηθφ βίληεν  50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

Τπεξεζίαο Β 

Π4. Φσηνγξαθηθφ άικπνπκ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

Τπεξεζίαο Β 

Π5. Τιηθφ απνδειηίσζεο θαη απνινγηζηηθή έθζεζε ζπκκεηνρήο θαη πξνβνιήο ζε δηεζλείο 

εθζέζεηο ηνπξηζκνχ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο Τπεξεζίαο Γ 

 

Όια ηα έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην (ακνηβέο ζπλεξγαηψλ, 

εμνπιηζκφο, κεηαθηλήζεηο, θ.ιπ.). 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα θάζε παξαδνηέν ζα πιεξσζεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ Παξαδνηέσλ ηεο χκβαζεο, θαηφπηλ 

πξνζθφκηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηελ ηζρχνπζα δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ  Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο 
άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  
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 Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο  λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε 
θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη 
επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο 
ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε 
ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 12ο: Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. Αλαιπηηθά 

θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

Άπθπο 13ο: Ποινικέρ Ρήηπερ- Έκπηωζη Αναδόσος 

1) Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 191 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

ή δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο 

λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ, ε παξαθάησ θχξσζε: νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

2) Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 

25, ππνπαξ. α ηνπ λ. 4605/2019). 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
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αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

Άπθπο 14ο 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Άπθπο 15ο: Επίλςζη διαθοπών 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Θεωπήθηκε 

Ν.Βπαζνά, 3/07/2020 

 

 

 

                      Γαγκλή Μαπία  

            Ππόεδπορ ΟΠΑΠ Γ. Βόλβηρ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Βπαζνά , 3/07/2020 

 Η  ζςνηάξαζα 

 

 

ΒένηαΔμελία 

Π.Δ. Γιοικηηικού 

 

 

 

 

 

 

 





Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα 

INTERREGIPACrossBorderCooperationProgrammeGreece - NorthMacedonia 

 22 

 

 

 

 

4. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(ΤΝΟΛΙΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) 

 

ΣΗΣΛΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 24% 

CPV 

Α. Δθπφλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε 

επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο, ζην πιαίζην ηνπ 

Παξαδνηένπ D2.2.2 

€4.838,71 €6.000,00 79342200-5 

79822500-7 

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή 

πξνσζεηηθψλ πνιπκέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Παξαδνηένπ D3.2.2 

€20.161,29 €25.000,00 92111260-2 

73300000-5 

72000000-5 

79822500-7 

Γ. πκκεηνρή θαη πξνψζεζε ζε δηεζλείο 

εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ 

Παξαδνηένπ D4.3.1 

€11.290,32 €14.000,00 11.290,32 

 

 

Θεωπήθηκε 

Ν.Βπαζνά, 3/07/2020 

 

 

 

                        Γαγκλή Μαπία  

            Ππόεδπορ ΟΠΑΠ Γ. Βόλβηρ                                                           

 

 

 

 

Ν.Βπαζνά , 3/07/2020 

 Η  ζςνηάξαζα 

 

 

ΒένηαΔμελία 

Π.Δ. Γιοικηηικού 
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5. ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ο.Π.Α.Π.) ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΛΒΖ 

 
ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΕΟΜΔΝΟΤ ΜΔ: 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ:   

ΈΓΡΑ:  

ΓΙΔΤΘΤΝΖ (νδφο, αξηζκφο, ΣΚ):  

ΑΦΜ / ΓΟΤ:   

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:   

FAX:   

E-MAIL:   

Τπνβάιισ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε 
ηηοηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη αλαιακβάλσ ηελ 
εθηέιεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ έλαληη ηεο παξαθάησ ακνηβήο. 

Πίνακας 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Αριθμητικώς) 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΠΟΟ ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 24% 

ΠΟΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 24% 

Α. Δθπφλεζε ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο θαη ηαμηδησηηθνχο ηζηφηνπνπο, ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ D2.2.2 

  

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή πξνσζεηηθψλ πνιπκέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ 
Παξαδνηένπ D3.2.2 

  

Γ. πκκεηνρή θαη πξνψζεζε ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ 
Παξαδνηένπ D4.3.1 

  

Πίνακας 2: ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΣΔΛΙΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΙΜΖ Αξηζκεηηθώο Οινγξάθσο 

Σειηθή ηηκή κε ΦΠΑ 24%   

 

  Ο Πξνζθέξσλ 
   

(ηόπορ, ημεπομηνία)  (ςπογπαθή – ζθπαγίδα) 

 




