
 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Σελίδα 1 

 

 

 

 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
Ταχ. δ/νση: Προβατώνας Τ.Κ 68003 
Πληροφορίες:  Καζάκης Ευάγγελος, 
Βραχιόλογλου Θάλεια 
Τηλ.: 2554020090/91  
e-mail:dimossin@dimossin.gr 
 

Προβατώνας,  17 /08/2022 

Αρ. Πρωτ.  995 

ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο  

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση των παραδοτέων 
2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 στα πλαίσια του έργου “Green Urban Territories-Better Place to 
Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας 
“INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών των κάτωθι:  
 
ΤΜΗΜΑ 1: Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι 

συμβατή με Android και IOS», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

1.935,48€(10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ 2: Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης- Χαρτών και Πινακίδων 

κατεύθυνσης  για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών σημείων», 

εκτιμώμενης αξίας 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ 967,74€ (5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ 3: Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ  
και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€ πλέον ΦΠΑ 
774,19€ (4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
  
στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο 
GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGV-A 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 
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Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.322,58€ πλέον ΦΠΑ  24% 
αξίας 3.677,42€ (19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και οι εθνικοί πόροι κατά 15% μέσω του ΠΔΕ. με ενάριθμο 
2020ΕΠ23160002. 

 Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση εκπόνησης των Παραδοτέων 2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 στα 
πλαίσια του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-
BPL  που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020» (αριθμός Β2.6d.12 σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020» και των δικαιούχων) και  έχει λάβει κωδικό MIS 5047744. 

 
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,  

2. Ο ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,  

3. Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 
5. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών 
Ταμείων», 

6. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 

7. Η υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

8. Η παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει,  

9. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει, 

10. Η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων», 
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11. Η υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (Β’ 1099) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», όπως ισχύει, 

12. Ο Οδηγός του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020,  

13. Η εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που έχει 
δημοσιεύσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» 

14. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και 
εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου, 

15. την με αριθμ. Β2.6d.12/01-07-2019  σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ 
του Επικεφαλή Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality” και της Διαχειριστικής 
Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020 

16. την υπ. αριθμ. 374/20.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοσυνεταιρστικής Έβρος Α.Ε σχετικά με την συμμετοχή της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε στο έργο «Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL και 
τον ορισμό ομάδας έργου, καθώς και την υπ.αριθμ. 404/19.03.2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιρστικής Έβρος Α.Ε σχετικά με την τροποποίηση 
της ομάδας έργου. 

17. το από 17/04/2019 συμφώνου  συνεργασίας (Partnership Agreement) του Επικεφαλή 
Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality”   με τους υπόλοιπους εταίρους  

18. το υπ. αριθμ. 10939/24.04.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ-Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης που 
βεβαιώνει ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Green Urban 
Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης το 
ΦΠΑ των δαπανών που αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα αυτό  με αποτέλεσμα ο φόρος 
να αποτελεί για την εταιρεία επιρριπτόμενο κόστος. 

19. Το υπ.αριθμ. 33724/30.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΕΣΠΑ -Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη του έργου «Green 
Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL στο ΠΔΕ2020 

20. Το από 22.10.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγκριτικό) από την Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020 σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε και την ένταξη νέων δράσεων (4.4.2,4.4.3,4.4.4 και 4.4.5) 

21. Τo υπ.αριθμ. 982/04.08.2022 αίτημα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για έγκριση της 
απευθείας ανάθεσης για τα παραδοτέα 2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 στα πλαίσια του Έργου με 
τίτλο «Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

22. την υπ.αριθμ. 419/08.08.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε. για  έγκριση των όρων της παρούσας πρόσκλησης των παραδοτέων 2.4.5, 
4.4.1 και 2.4.3 και ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης  στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Green 
Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

 
23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, 
CREATIVE HUB 

 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα συμμετέχοντα κράτη.  

Οι επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Νότια-Κεντρική Περιφέρεια 
Σχεδιασμού και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, 
Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι «η προώθηση 
της διασυνοριακής συνεργασίας, και η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής για το 
μετασχηματισμό της σε κέντρο αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης». 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος υλοποιείται μέσω των ακόλουθων Αξόνων 
Προτεραιότητας:  

- Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή Περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή 

Περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς. 
- Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια. 

 

Τα στοιχεία της παρούσας Πράξης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Τίτλος Πράξης: Green Urban Territories- Better Place to Live 

 

Ακρωνύμιο: GUT-BPL 

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Σβίλεγκραντ 

Άξονας προτεραιότητας:  2- A sustainable and climate adaptable Cross- Border Area 

Θεματικός Στόχος: 6- Preserving and Protecting the environment and promoting resource 
efficiency 

Επενδυτική προτεραιότητα: 6d:Protecting and restoring biodiversity, soil protection and 
restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green 
infrastructures-  

Έναρξη: 01/07/2019 

Λήξη: 28/02/2023  

 

2.  Περίληψη 

Το έργο «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Πράσινες αστικές εδαφικές περιοχές-

Καλύτερος τόπος για να ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL εντάσσεται στα πλαίσια του 

προγράμματος INTERREG V-Α ΕΛΛΆΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2020 του άξονα Προτεραιότητας 2 

«Βιώσιμη Κλιματική Προσαρμογή διασυνοριακής προσαρμογής» και ειδικότερα της 

Επενδυτικής προτεραιότητας «6d: Προστατεύοντας και επαναφέροντας την βιοποικιλία, 

προστασία του εδάφους και αναδόμηση και προώθηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος 

περιλαμβάνοντας NATURA 2000 και πράσινες υποδομές. 
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Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των οικοσυστημάτων της διασυνοριακής περιοχής 

μέσω ενός κοινού μηχανισμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση 

διασυνοριακών πράσινων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτό. Προκειμένου να αναδειχθεί 

η εφαρμογή του έργου θα ενσωματωθούν και μέτρα επίδειξης που στοχεύουν στη δημιουργία 

βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης, τα οποία συνάδουν με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. 

Ο γενικός στόχος του έργου θα ικανοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου σχεδιασμού 

και διαχείρισης περιβάλλοντος που θα παρέχει εργαλεία και μεθοδολογία για τη μελλοντική 

διατήρηση των οικοσυστημάτων. Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων θα προωθηθεί 

η ιδέα της ανάπτυξης στις αστικές και ημιαστικές περιοχές με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οι 

οποίες θα έχουν εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων επίδειξης όπως φιλικών προς το 

περιβάλλον μέσων μεταφοράς το οποίο θα υποστηριχθεί από κατάλληλες εφαρμογές για 

κινητές συσκευές. Το έργο στοχεύει στο να υποδείξει μια καινοτόμο προσέγγιση για τα ζητήματα 

της βιοποικιλότητας που δεν πρέπει να προασπίζεται μόνο στις προστατευόμενες περιοχές 

NATURA αλλά και στο αστικό περιβάλλον. 

 

3.  Συνολικός Προϋπολογισμός 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.139.772,90€. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε συμμετέχει με το ποσό των 158.000,00€. 

4.  Εταίροι: 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής: 

α) Δήμος Σβίλεγκραντ(Επικεφαλής Δικαιούχος) 

β) Δήμος Λιούμπιμετς 

γ) Δήμος Βόλβης 

δ) Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

 

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : 

 

Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (MobileApp) η οποία να είναι 

συμβατή με Android και IOS», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

1.935,48 € 

 

Ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές συσκευές τύπου tablet, η 

οποία θα έχει πληροφορίες για τις περιοχές παρέμβασης( Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος 

Σουφλίου και Δήμος Σαμοθράκης) και φιλικές προς το περιβάλλον διαδρομές με δυναμικούς 

χάρτες στην περιοχή αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών/ στάσεων για τα 

ποδήλατα συμβατικά και ηλεκτρικά) καθώς και τα σημεία που έχουν εγκατασταθεί οι σταθμοί 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν (google play, apple 

store). 
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Παραδοτέο: 

 

Το περιεχόμενο των διαδρομών και των σταθμών/ στάσεων θα δοθεί από την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και η τελική διαμόρφωση  στις δύο γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά) 

θα γίνει από τον ανάδοχο . 

Η εφαρμογή πλέον των οικο-διαδρομών και σχετικών αναφορών των σημείων ενδιαφέροντος 

επί των διαδρομών( σημεία θέας, στάσεις/ σταθμοί κ.α) θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο βασικά 

στοιχεία για το έργο, σύνδεση με την ιστοσελίδα του έργου και την ιστοσελίδα της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και δυνατότητα επικοινωνίας με email με την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Όλο το πληροφοριακό υλικό  που θα χρησιμοποιηθεί θα 

εγκρίνεται από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Ενώ επίσης ο χρήστης θα πρέπει να έχει 

την δυνατότητα για πλοήγηση σε φωτογραφίες που αναφέρονται στην περιοχή. 

Η γραφιστική- σχεδιαστική προσέγγιση θα είναι ελκυστική και συμβατή με τις απαιτήσεις του 

Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE-

BULGARIA 2014-2020” και την σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

Η εφαρμογή θα είναι συμβατή με Android και IOS. 

 

Γλώσσα : Ελληνική και Αγγλική 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και ένα (1) έτος μετά 

την λήξη της οριστικής παραλαβής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και όσο διαρκεί η εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.1 της Διακήρυξης. Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται, 

εκτός από την ανταπόκριση εντός τριών(3) ημερών σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 

του mobile application και εφόσον ζητηθεί από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, και οι 

αναβαθμίσεις της εφαρμογής και περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπλουτισμό 

των πληροφοριών- διαδρομών, θέσεων/ στάσεων κ.λ.π. Τέλος ο ανάδοχος θα παρέχει μία(1) 

ημέρα (8 ώρες) εκπαίδευση σε έναν εργαζόμενο της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.  

 

Έκταση: Ελεύθερη 

 

Παράδοση: Σε δύο(2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο(2) USB Stick ή CD ή  DVD των: 

i. Έκδοση beta(Δοκιμαστική) 

ii. Τελική έκδοση 

iii. Επικαιροποιημένη έκδοση 

 

 

Χρονοδιάγραμμα: Τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
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ΤΜΗΜΑ 2: 

 

Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης-Χαρτών και Πινακίδων 

κατεύθυνσης  για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών 

σημείων»,, εκτιμώμενης αξίας 4.032,26 € πλέον ΦΠΑ 967,74 € 

 

Παραδοτέα: 

 

1. Τρεις(3) Πινακίδες Ενημέρωσης - Χάρτες (board) - ΤΥΠΟΣ Α, θα είναι λυόμενες 

κατασκευές θα έχουν συνολικό πλάτος 2.00μ και μήκος 3.00 μ (καθαρή διάσταση). Θα 

είναι κατασκευασμένες από ξύλινες δοκούς και  στύλους και θα έχουν ανοξείδωτα 

μεταλλικά εξαρτήματα στήριξης.  Η τοποθέτηση των πινακιδών (εργασία που 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς)  θα γίνεται με πέλμα σκυρόδεμα 

περιμετρικά των στύλων στήριξης ενδεικτικά διαστάσεων 50x50x30. 

Ο Σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο υψηλής ποιότητας, το οποίο θα είναι 

επεξεργασμένο με τα κατάλληλα βερνίκια, ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα πόδια - 2 τεμάχια ή όσα απαιτούνται θα είναι  κατασκευασμένα από υψηλής 

ποιότητας ξύλο με προδιαγραφές αντίστοιχες του σκελετού. Επίσης θα περιλαμβάνει 

και ξύλινη διακοσμητική στέγη . Η απεικόνιση της πινακίδας θα γίνει με πάνελ PVC 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους, με εφαρμογή πλαστικοποιημένου 

φύλλου σε έγχρωμη εκτύπωση(2μ x 3μ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει 

προσχέδιο της πινακίδας και να ολοκληρώσει την εκτύπωση μόνο μετά την έγκριση 

από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Η πινακίδα που θα εφαρμοστεί στον ξύλινο 

σκελετό, αναλόγως του σημείου που θα απεικονίζει,  θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο 

QR CODE το οποίο θα συνδέεται με το mobile application, την ιστοσελίδα του έργου 

και την ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. Η πινακίδα θα περιλαμβάνει 

και χάρτη της περιοχής που θα εγκατασταθεί για την οποία θα απαιτηθεί σχεδιασμός, 

κατασκευή, εκτύπωση και παράδοση με την έγκριση της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 

Α.Ε. 

 Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε θα καθορίσει τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις πινακίδες ενημέρωσης- χάρτες.  Η 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε έχει το δικαίωμα να προτείνει, να ελέγξει και να 

διορθώσει το περιεχόμενο και το σχέδιο της πινακίδας- χάρτης  κατά την ανάπτυξη 

μέχρι την τελική έγκριση της. 

 

2. Έξι (6) Πινακίδες Κατεύθυνσης – Πίνακες (board) - ΤΥΠΟΣ Β θα είναι ξύλινες από 

ανθεκτικό ξύλο διαστάσεων 50 cm x30 cm με εγχάρακτη επιφάνεια, ενώ η τοποθέτηση  

τους (εργασία που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς)  θα γίνει με ξύλινο στύλο 

και πλέγμα από σκυροδέμα διαστάσεων 30 cm x30 cm. Η κατασκευή στο σύνολο της 

θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο υψηλής ποιότητας το οποίο θα είναι 

επεξεργασμένο με τα κατάλληλα βερνίκια ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε θα καθορίσει τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις πινακίδες.  Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
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έχει το δικαίωμα να προτείνει, να ελέγξει και να διορθώσει το περιεχόμενο και το σχέδιο 

της πινακίδας κατά την ανάπτυξη μέχρι την τελική έγκριση της. 

Τέλος οι πινακίδες ενημέρωσης-χάρτες  θα τοποθετηθούν από μία(1)  στους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης καθώς και οι πινακίδες κατεύθυνσης θα 

τοποθετηθούν ανά δύο(2) στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και 

Σαμοθράκης σε σημεία που θα υποδειχθούν από τους οικείους Δήμους. 

Χρονοδιάγραμμα: Τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: 

 

Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ και 

καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€ πλέον 

ΦΠΑ 774,19€ 

 

Παραδοτέα: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ SPOT 

Ποσότητα: 1 

Διάρκεια: 1 έως 2 λεπτά 

Χρώμα: Έγχρωμη 

Περιεχόμενο: Θα γίνει παραγωγή- αναπαραγωγή τηλεοπτικού σποτ για την προβολή- 

προώθηση του προγράμματος. Τα στάδια υλοποίησης θα περιλαμβάνουν: 

α) Προσδιορισμός περιεχομένου 

β) Προπαρασκευαστικές ενέργειες της παραγωγής( ιδέες, σενάριο, αφήγηση) 

γ) Παρουσίαση, έγκριση του σεναρίου από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

δ) Μουσική Επένδυση(ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων)  

ε) Τεχνική Επεξεργασία 

στ) Διορθώσεις και τελική παραγωγή 

 

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά λογότυπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού 

Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 

2014-2020”, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

 

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική 

Μορφή/ τύπος αρχείου: 4Κ Ultra HD Preview Η.264/MP4 ή 

   4Κ Ultra HD Preview Η.265/MP4 ή 

   4Κ Ultra HD Broadcast/AVI 

Παράδοση: Σε ψηφιακή μορφή σε τρία (3) USB Stick ή CD ή DVD 

 

Θα γίνει αναμετάδοση του τηλεοπτικού σποτ που θα παραχθεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε 

συμφωνία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

Ποσότητα: 10 διακριτές αναμεταδόσεις  

 

Παράδοση: Έκθεση Υλοποίησης που θα φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά λογότυπα του έργου 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος 
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“INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020” και θα αναφέρει κατάσταση των 

αναμεταδόσεων (κανάλι, ημέρα, ώρα)  

 

Γλώσσα: Ελληνική 

Έκταση: Ελεύθερη 

Παράδοση: Σε δύο (2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο(2) USB Stick ή CD ή DVD 

 

 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚO SPOT 

Ποσότητα: 1 

Διάρκεια: Κατ’ελάχιστο 45 δευτερόλεπτα 

 

Περιεχόμενο: Θα γίνει παραγωγή- αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σποτ για την προβολή- 

προώθηση του προγράμματος το οποίο θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε και θα φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά λογότυπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE-

BULGARIA 2014-2020” 

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική 

Μορφή/ τύπος αρχείου: MP4  

    

Παράδοση: Σε ψηφιακή μορφή σε τρία (3) USB Stick ή CD ή DVD 

 

Θα γίνει αναμετάδοση του ραδιοφωνικού σποτ που θα παραχθεί. Η επιλογή των ραδιοφωνικών 

σταθμών  θα είναι σε συμφωνία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

 

Ποσότητα: 40 διακριτές αναμεταδόσεις  

 

Παράδοση: Έκθεση Υλοποίησης που θα φέρει τα λογότυπα και λεκτικά  του έργου σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος 

“INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020” και θα αναφέρει κατάσταση των 

αναμεταδόσεων (σταθμός, ημέρα, ώρα)  

Γλώσσα: Ελληνική 

Έκταση: Ελεύθερη 

Παράδοση: Σε δύο (2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο(2)  USB Stick ή CD ή DVD 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Θα προετοιμαστεί κείμενο έκτασης 100 έως 250 λέξεις για το έργο και θα έχει την σύμφωνη 

γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε με σαφή αναφορά στο Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο θα 

δημοσιευτεί σε δέκα(10) διακριτές δημοσιεύσεις. Η επιλογή των εφημερίδων θα είναι σε 

συμφωνία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.  

Οι δημοσιεύσεις θα φέρουν τα λογότυπα και λεκτικά  του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος “INTERREGV-AGREECE-

BULGARIA 2014-2020 

Γλώσσα: Ελληνική 
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Ποσότητα: 10 διακριτές δημοσιεύσεις 

Παράδοση: Αντίγραφα των δημοσιεύσεων με εμφανή τίτλο του μέσου και την ημερομηνία 

έκδοσης(Δημοσιεύσεις) 

Παράδοση: Σε δύο (2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο(2)  USB Stick ή CD ή DVD 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ /ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θα προετοιμαστεί κείμενο έκτασης 100 έως 300 λέξεις για την προβολή- προώθηση του έργου 

και θα έχει την σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  το οποίο θα αναρτηθεί 

σε ιστοσελίδες ενδιαφέροντος για την περιοχή ή/και θεματικές με βάση το φυσικό αντικείμενο 

του έργου. 

Οι αναρτήσεις θα φέρουν τα λογότυπα και λεκτικά  του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE-

BULGARIA 2014-2020 

 

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική 

Ποσότητα: Προσέγγιση τουλάχιστον 2.000 επισκεπτών 

 

Παράδοση: Έκθεση Υλοποίησης που θα φέρει τα λογότυπα και λεκτικά  του έργου σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του Οδηγού Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Προγράμματος 

“INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 και θα αναφέρει το περιεχόμενο της 

ανάρτησης καθώς και την τεκμηρίωση της προσέγγισης των επισκεπτών. 

 

Έκταση: Ελεύθερη 

 

Παράδοση: Σε δύο (2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο(2)  USB Stick ή CD ή DVD 

 

Χρονοδιάγραμμα: Τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 
 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Χρηματοδότηση: Το έργο «Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο 

GUT-BPL χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-

2020 με βάση την Σύμβαση Επιχορήγησης B2.6d.12 και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και 

ΣΑΕΠ 2020ΕΠ23160002. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% και από 

εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό 15%. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 15.322,58 € ή 19.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς. 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός του έργου και η ενδεικτική κατανομή ανά Παραδοτέο είναι: 
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ΤΜΗΜΑ 1: Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι 

συμβατή με Android και IOS», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

1.935,48€ 

ΤΜΗΜΑ 2: Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης- Χαρτών και Πινακίδων 

κατεύθυνσης  για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών 

σημείων», εκτιμώμενης αξίας 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ 967,74€ 

ΤΜΗΜΑ 3: Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού 

σποτ και Παραγωγή μακέτας και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», 

εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€ πλέον ΦΠΑ 774,19€ 

 

Οι Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή ξεχωριστά για ένα μόνο τμήμα . 

 

4.2 Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου συνδέεται με την παραλαβή από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής ΕΠΠ) των παραδοτέων που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3 – Αντικείμενο του έργου) και θα πραγματοποιηθεί ως 
ακολούθως:  

ΤΜΗΜΑ 1: Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι 
συμβατή με Android και IOS», 

• Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης- Χαρτών και Πινακίδων 
κατεύθυνσης  για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών σημείων» 

• Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

ΤΜΗΜΑ 3: Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ 
και Παραγωγή μακέτας και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», 

• Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της έκθεσης πεπραγμένων 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

 

 
 
 
 
5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/08/2022 και ώρα 
14:00 στην έδρα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην  έδρα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 
Τ.Κ. 68003. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και η διεύθυνσή του, καθώς και τα ακόλουθα: 

 

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : 
- Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι συμβατή 

με Android και IOS», 
- Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης-Χαρτών και Πινακίδων κατεύθυνσης  

για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών σημείων» 
- Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ  και 

καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα» 
 

Στο πλαίσιο του έργου « Green Urban Territories- Better Place to Live”-GUT-BPL του Ε.Π 
INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 

 
Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 30/08/2022 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

 

 
5.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο κυρίως φάκελος της 
προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, e-mail). 

Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), του 
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16, περί μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016, 
όπως ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α 
του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
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περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
II. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το 

οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση. 
III. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 
IV. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (ΙΙ και ΙΙΙ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

V. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας 

 

Οι Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή ξεχωριστά για ένα μόνο τμήμα . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες 
τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

 
6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία 
των υποψηφίων ή τυχόν νόμιμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. Προσφορές που 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τυχόν 
προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
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προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης.  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τον συγκριτικό πίνακα 
κατάταξης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσας.  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει: 

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης.  

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας. 

• Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο οικονομικός φορέας. 

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου των Νόμιμων Εκπροσώπων 
 

 
O ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
Προϋπολογισμός: ………€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά ……..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Του νομικού προσώπου με την επωνυμία ……………………, ΑΦΜ …………… και έδρα 
…………………… Οδός……………………… αριθμός …………… ΤΚ ……………….. 
τηλ………………….. φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 
……….πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης δράσεων 
2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 για την υλοποίηση της πράξης « Green Urban Territories- Better Place to 
Live”- GUT-BPL στο πλαίσιο Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-
2020» υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 
 
Πίνακας Οικονομικής προσφοράς  
 
 

 

Τμήμα Κωδικός -

Περιγραφή 

Παραδοτέου 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος(€) 

προ 

Φ.Π.Α/ 

μονάδα 

μέτρησης  

ΦΠΑ(24%) Συνολικό 

Κόστος  

1 Παραδοτέο 

2.4.5 

«Ανάπτυξη 

Εφαρμογής 

για κινητά 

(Mobile App) η 

οποία να είναι 

συμβατή με 

Android και 

IOS 

Κατ’ 

αποκοπή 

1    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 
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2 Παραδοτέο 

4.4.1 

«Προμήθεια 

Πινακίδων 

Ενημέρωσης- 

Χαρτών και 

Πινακίδων 

κατεύθυνσης  

για την 

περιοχή του 

Έβρου για τον 

εντοπισμό των 

κύριων 

οικολογικών 

σημείων» 

Κατ’ 

αποκοπή 

3+6    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2    

3 Παραδοτέο 

2.4.3 

«Παραγωγή 

και 

αναπαραγωγή 

Τηλεοπτικού, 

Ραδιοφωνικού 

σποτ  και 

καταχωρήσεις 

σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά 

μέσα», 

Κατ’ 

αποκοπή 

1    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3    

ΣΥΝΟΛΟ    
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Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:  
 
Υπογραφή:         
 
Σφραγίδα 
 
Ημερομηνία  
 
 

Οι Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή ξεχωριστά για ένα μόνο τμήμα . 

    




