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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό και αποτύπωση κεντρικού 

άξονα πεζοπορικού μονοπατιού στην Περιφέρεια Ηπείρου», της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210)  

 
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4314/2014  (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) « Για την Διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

2. Tο Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» 

(ΦΕΚ Α’ 3/2002) 

3. Την υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών  

Τεχνικής Βοήθειας». 
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4. Την με αρ.πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24-08-2015) ΥΑ με θέμα «Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020− Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

5. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την αρ.πρωτ. 32679/ΕΥΘΥ 333(ΦΕΚ 714/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση  με θέμα «Αναδιάρθρωση 

της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση 

της αριθμ. 41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 (ΦΕΚ1501/2000) ΚΥΑ, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει». 

7.  Τις διατάξεις των άρθρων 159,160 και 161 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

8. Το ΠΔ 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-

12-2010 

9. Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 

ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και 

αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου 

10. Την ΣΑΕΠ 018/1 

11. Την υπ’αριθμ. 4468/14-10-2015  Απόφαση έγκριση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας  για το ΕΠ 

Περιφέρειας Ηπείρου  για το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

12. Τη με αρ. πρωτ 5407/1-2-2016 ορθή επανάληψη της  Απόφασης Ένταξης πράξης «Υπηρεσίες 

Συμβούλων» με κωδικό ΟΠΣ 5000210 

13. Τις αποφάσεις έγκρισης «Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας 

στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»   όπως αυτές ισχύουν 

κατά την έκδοση της παρούσας. 

14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

15. To N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος 
υποστήριξης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό και αποτύπωση 
κεντρικού άξονα πεζοπορικού μονοπατιού στην Περιφέρεια Ηπείρου», στις  εταιρείες: 

1. Στρογγυλόπουλος Γεώργιος 

2. Βίνη Αικατερίνη 

3. Αναπτυξιακή  Ηπείρου ΑΕ  

λόγω εμπειρίας σχετικής με τις απαιτήσεις του έργου, οι οποίες είναι ενταγμένες στην κατηγορία Β3  
στον «Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών  Τεχνικής Βοήθειας  ΕΥΔ Αναθέτουσα Αρχή 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας. 
 
Διάρκεια υλοποίησης: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή  

Προϋπολογισμός: εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από  

εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210) από την ΣΑΕΠ 

018/1 με κωδικό έργου 2015ΕΠ01810004. 

Οι όροι, το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου  έχουν ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ/ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σκοπός είναι η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου από ειδικό σύμβουλο 

υποστήριξης με εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες στον σχεδιασμό ενός κεντρικού άξονα πεζοπορικού 

μονοπατιού στην Περιφέρεια Ηπείρου με την γενική ονομασία «Epirus Trail», ο οποίος, όταν 

κατασκευαστεί, θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να μπορεί να λάβει πιστοποίηση 

ποιότητας από σχετικό οργανισμό. Απώτερος στόχος είναι η Διεύθυνση Τουρισμού να είναι σε θέση να 

υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την κατασκευή του εν λόγω μονοπατιού στο Ε.Π. Περιφέρειας 

Ηπείρου, Άξονας προτεραιότητας 2, Θ.Σ.6 ή άλλο σχετικό Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το συγκεκριμένο 

υποέργο στην παρούσα φάση θα καλύπτει  περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων και σε μικρότερη κλίμακα της ΠΕ  

Άρτας. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο εν λόγω άξονας να επεκταθεί κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλες 

περιοχές της Ηπείρου, πάνω στον οποίο θα συνδέονται δευτερεύοντα πεζοπορικά μονοπάτια, 

αποτελώντας στο σύνολο τους ένα ενιαίο, λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο μονοπατιών, ώστε να 
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αναπτυχθεί ο πεζοπορικός τουρισμός στην Ήπειρο με την προσέλκυση ξένων πεζοπόρων κατά τον 

καλύτερο τρόπο. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΡΓΟΥ 

Το υποέργο αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στον 

σχεδιασμό, αποτύπωση και σύνταξη μελέτης τεχνικών παρεμβάσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο 

μονοπάτι συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων περίπου. Το πρώτο σκέλος του μονοπατιού θα ξεκινάει 

από την Κόνιτσα με κατεύθυνση βόρεια προς Αμάραντο, Γράμμο, μετά θα κινείται προς Σμόλικα και 

ακολουθώντας την κοιλάδα του Αώου θα περνάει από Βωβούσα και θα καταλήγει στο Μέτσοβο και το 

οποίο εν συντομία ονομάζεται: ΚΟΝΙΤΣΑ- ΓΡΑΜΜΟΣ- ΣΜΟΛΙΚΑΣ- ΑΩΟΣ- ΜΕΤΣΟΒΟ. Το δεύτερο σκέλος 

του μονοπατιού θα ξεκινάει πάλι από την Κόνιτσα προς Αστράκα – Πάπιγκο, θα διασχίζει τη Χαράδρα του 

Βίκου και μετά από διασχίσει τα χωριά του Κεντρικού και Ανατολικού Ζαγορίου θα καταλήγει επίσης στο 

Μέτσοβο, όπου θα ενώνεται με το προηγούμενο σκέλος και εν συντομία ονομάζεται: ΤΥΜΦΗ- ΖΑΓΟΡΙ- 

ΜΕΤΣΟΒΟ. Το τρίτο σκέλος θα ξεκινάει από το Μέτσοβο προς Περιστέρι, Σιρράκο, Πράμαντα και θα 

καταλήγει στην Άγναντα στα Τζουμέρκα το οποίο εν συντομία ονομάζεται: ΜΕΤΣΟΒΟ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου χρειάζεται ως ειδικό σύμβουλο μια ομάδα τεχνικών και εμπειρογνωμόνων, η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει: έναν ειδικό HY με γνώσεις GIS, έναν μηχανικό, έναν περιβαλλοντολόγο με εμπειρία στα 

ορεινά οικοσυστήματα και στα δίκτυα διαδρομών και γνώση της περιοχής εφαρμογής του έργου, έναν 

ειδικό στην ερμηνευτική φύσης & πολιτισμού και έναν τεχνικό υποστήριξης στο πεδίο. 

Η ανάλυση του κόστους  του υποέργου αφορά την ομάδα του συμβούλου και περιλαμβάνει δαπάνες 

όπως (αμοιβή, ασφάλιση, οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή, εργασίες γραφείου, κοστολόγηση της 

υλοποίησης του υποέργου καθώς και των επί μέρους παρεμβάσεων επ’ αυτού) πέντε ειδικών 

εμπειρογνωμώνων (ειδικός ΗΥ-GIS, μηχανικός, περιβαλλοντολόγος, ειδικός στην ερμηνευτική φύσης και 

πολιτισμού, τεχνικός υποστήριξης). 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της Περιφέρειας και όπου κρίνεται 

απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της. 

Η αποτύπωση του μονοπατιού, η οποία θα υποστηριχθεί από την ομάδα του συμβούλου, θα 

περιλαμβάνει στο ελάχιστο τα ακόλουθα:  

 Οριστικοποίηση του τελικού ίχνους της διαδρομής του μονοπατιού, έτσι ώστε αυτή να 

ικανοποιεί όλα τα κριτήρια πιστοποίησης μονοπατιών της ERA 
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 Ψηφιακή καταγραφή της οριστικής διαδρομής με GPS ακρίβειας καλύτερης των 5 

μέτρων. Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η πληρότητα 

των καταγραφόμενων πληροφοριών.  

 Δημιουργία αρχείων GIS σε ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής.  

 Δημιουργία αρχείων GIS σε ΕΓΣΑ87 με σημειακά, γραμμικά και πολυγωνικά στοιχεία 

γύρω από τη διαδρομή, ώστε να δύναται να αξιολογηθεί η βαθμολογία των επί μέρους σκελών της 

διαδρομής εκ των προτέρων. 

 Καταγραφή και αποτύπωση όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδρομής και 

των στοιχείων υποδομής και ενδιαφέροντος (τύπος βλάστησης, μνημεία, θέσεις θέας, υποδομές 

διαμονής και εστίασης επισκεπτών, κλπ). 

 Πίνακες μετρητικών στοιχείων της διαδρομής με μηκοτομές και υψομετρικά στοιχεία 

σύμφωνα με έγκυρο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους μεγέθους κελιού 5μ. 

 Προτάσεις έργων και επεμβάσεων επί του μονοπατιού με στόχο την ικανοποίηση των 

κριτηρίων που θέτουν σχετικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την πεζοπορία. Κάθε προτεινόμενο 

έργο ή παρέμβαση θα πρέπει να συσχετίζεται επακριβώς με τα χαρτογραφικά δεδομένα έτσι ώστε να 

είναι εύκολος ο εντοπισμός των θέσεων από τους υπεύθυνους υλοποίησης των έργων. 

 Αναλυτικές προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων (με σαφή αναφορά – ανάλυση των 

επί μέρους εργασιών βασιζόμενες στα Αναλυτικά Τιμολόγια Εργασιών της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Έργων) προκειμένου η τεχνική υπηρεσία να είναι σε θέση να συντάξει τη μελέτη που θα 

προκύψει για την υλοποίηση των εργασιών αυτών. 

 Φωτογράφιση κάθε προτεινόμενου σημείου παρέμβασης ή έργου, από διαφορετικές 

γωνίες λήψης. 

 Δημιουργία λίστας υποδομών φιλοξενίας (διαμονής και εστίασης) των επισκεπτών κατά 

μήκος της διαδρομής του μονοπατιού και άμεση συσχέτισή τους με τη διαδρομή (οδική απόσταση, 

προσβασιμότητα κλπ). 

 Φωτογράφιση τοπίων και μνημείων κατά μήκος της διαδρομής του μονοπατιού. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια  υλοποίησης του έργου θα είναι οκτώ (8) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης . 
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4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος  θα παραδώσει, σύμφωνα με το πρότυπο 10. « Έντυπη Επικοινωνία στο πλαίσιο  της 

Εφαρμογής Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της 

Ειδικής Υπηρεσίας (www.peproe.gr) στην καρτέλα Δημοσιότητα/ Υποχρεώσεις Δημοσιότητας, τα 

ακόλουθα παραδοτέα: 

Τρείς (3)  Εκθέσεις  Εργασιών, από τις οποίες η τελευταία είναι και η τελική. 

Στις Εκθέσεις Εργασιών θα αναφέρονται οι εργασίες που ανατέθηκαν από την Δ/νση Τουρισμού  της 

Περιφέρειας Ηπείρου  και σχετίζονται  με το αντικείμενο του  έργου, εκτελέστηκαν από τον ίδιο στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και βεβαιώθηκαν  από την Υπηρεσία για την ολοκλήρωση τους.  

Ειδικότερα: 

1η Έκθεση Εργασίων - Α’ Φάση Αποτύπωση και καταγραφές στο πρώτο σκέλος του μονοπατιού 

(ΚΟΝΙΤΣΑ- ΓΡΑΜΜΟΣ- ΣΜΟΛΙΚΑΣ- ΑΩΟΣ- ΜΕΤΣΟΒΟ):   

Η 1η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την 

ολοκλήρωση της Α’ φασης του έργου  και συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 

σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Υποβολή σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

2η Εκθεση  Εργασιών – Β΄Φάση : Αποτύπωση και καταγραφές στο δεύτερο σκέλος του μονοπατιού 

(ΤΥΜΦΗ- ΖΑΓΟΡΙ- ΜΕΤΣΟΒΟ) 

Η 2η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την 

ολοκλήρωση της Β’ φασης του έργου  και συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 
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σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Υποβολή σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

3η  Έκθεση Εργασίων- Γ’ Φάση : Αποτύπωση και καταγραφές στο τρίτο σκέλος του μονοπατιού 

(ΜΕΤΣΟΒΟ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ) και ολοκλήρωση τεύχους συνολικής περιγραφής της διαδρομής 

με τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις 

Η 3η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  

 τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της Γ’ φασης του έργου  και 

συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 

σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Καθώς  και για την ολοκλήρωση του έργου  τα κάτωθι: 

Α) Τεύχος πλήρους περιγραφής της οριστικής διαδρομής, που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών, κατατετμημένης σε ημερήσια τμήματα με πλήρη τεχνική και 

φωτογραφική τεκμηρίωση. Χάρτες ημερησίων τμημάτων σε κατάλληλη κλίμακα. Γενικός χάρτης 

κλίμακας 1:50.000 με αποτυπωμένη τη διαδρομή.  

Β)  Τεύχος έργων και παρεμβάσεων με σαφή τεχνική περιγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και 

κοστολόγηση αυτών. Αποτύπωση των έργων σε ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα. 
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Γ) Τεύχος προ-αξιολόγησης της διαδρομής σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και προτάσεις αλλαγών και 

προσθηκών. Δ) Πλήρες περιβάλλον απεικόνισης και διαχείρισης της χαρτογραφικής πληροφορίας της 

διαδρομής, για υπολογιστές Windows, που θα περιέχει πλήρη διανυσματικό χάρτη της περιοχής σε 

ΕΓΣΑ87 και όπου θα έχουν ενσωματωθεί σε επεξεργάσιμη διανυσματική μορφή:  δ.1. Η πλήρης 

αποτύπωση της διαδρομής, σε μορφή αρχείου που να περιλαμβάνει υψόμετρα, με δυνατότητα άμεσης 

απεικόνισης μηκοτομών δ.2 .Όλα τα στοιχεία υποδομής και ενδιαφέροντος της ζώνης άμεσης επιρροής 

της διαδρομής δ.3. Θέσεις και έκταση όλων των προτεινόμενων έργων. Στο ίδιο χαρτογραφικό 

περιβάλλον θα έχουν ενσωματωθεί και όλες οι πληροφοριακές φωτογραφίες, είτε αφορούν στην 

περιγραφή της διαδρομής είτε στα προτεινόμενα έργα. Ε) Εφαρμογή για συσκευές Android ή iOS με 

ενσωματωμένα: α)Την πλήρη αποτύπωση της διαδρομής, σε μορφή αρχείου που να περιλαμβάνει 

υψόμετρα, με δυνατότητα άμεσης απεικόνισης μηκοτομών β) Όλα τα στοιχεία υποδομής και 

ενδιαφέροντος της ζώνης άμεσης επιρροής της διαδρομής γ) Όλα τα προτεινόμενα έργα με δυνατότητα 

ακριβούς εντοπισμού τους στο πεδίο 

 Υποβολή σε 2 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

      Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από  εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210) και από την ΣΑΕΠ 018/1 με κωδικό έργου 2015ΕΠ01810004. 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

-Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

-Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 

των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των 

ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

-Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής: 

 Το 40% της συνολικής αμοιβής  θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής 

Παραλαβής της 1ης Έκθεσης Εργασιών- Α΄φάσης από την αρμόδια Επιτροπή.  

 Το 30% της συνολικής αμοιβής  θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής 

Παραλαβής της 2ης Έκθεσης Εργασιών- Β’ φάσης από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Το 30% της συνολικής αμοιβής, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

από την από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά,  μετά την κατάρτιση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής  της Επιτροπής ΕΕΠ, αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

απατούνται. Κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

παρακρατήσεις, φόρους, εισφορές για τις οποίες σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.   

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Απόκλιση από τους 

υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.  

 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ /ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω Καταλόγου, διενεργείται σύμφωνα με το 

ΠΔ4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων 

πόρων», την υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών  

Τεχνικής Βοήθειας»,  την με αρ.πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24-08-2015) ΥΑ με θέμα 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 − Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 

Συγκεκριμένα η επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής 

από τον «Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» βάσει των άρθρων 17,20 και 21 της υπ. αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 

413 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών  Τεχνικής Βοήθειας», με 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

3.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι που προεπιλέχθηκαν  από τον «Κατάλογο 

προμηθευτών  και παρεχόντων  υπηρεσιών  Τεχνικής  Βοήθειας ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας και οι οποίοι 

είναι ενταγμένοι στην κατηγορία Β3. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και ταχυμεταφοράς στους 

υποψήφιους Αναδόχους .  

Καλύπτει τον προσήκοντα βαθμό δημοσιότητας, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 

20 «Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανάθεση μέσω επιλογής από κατάλογο» και συμπληρωματικά στο 

άρθρο 24 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.  

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους  το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης  δηλαδή την  17 

Νοεμβρίου  2016 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00. 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω : 
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1. ΕΛΤΑ 

2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών  

3. Δια χειρός στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 

Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα 

απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Τα έγγραφα  θα αποστέλλονται/κατατίθενται σε φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)  όπου θα 

αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή 

κοινοπραξίας οικονομικών φορέων 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

ΠΡΟΣ: 

ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ. 45500 Ιωάννινα, 1ος όροφος, γραφείο 256. 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό και 

αποτύπωση κεντρικού άξονα πεζοπορικού μονοπατιού στην Περιφέρεια Ηπείρου»,  

Ημερομηνία: (ημερομηνία) 

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 

να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Ο φάκελος («ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ») θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα 

πρωτοκολλείται σύμφωνα με τα ανωτέρω   αναφερόμενα στο σημείο 6.1. 

 

6.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, «Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει 2 διακριτούς και σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: 
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Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο 

υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του 

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και  

(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Ο συμμετέχων υποβάλλει τους ανωτέρω υποφακέλους και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος  επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

παρακάτω:  

1. Αίτηση του προσφέροντα στην οποία θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία, β) τα πλήρη στοιχεία 

του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email), γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Προσφέροντα, με τον οποίο γίνεται και η αλληλογραφία της Αναθέτουσας αρχής και της 

Επιτροπής, με τα πλήρη στοιχεία του.  

Στην αίτηση αναφέρεται ότι  ο Προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών προσμετρούμενων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών.  Για νομικά πρόσωπα  θα πρέπει να αναφέρεται πρακτικό απόφασης 

Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικούντος Οργάνου του Προσφέροντος με το οποίο εγκρίνεται η 

συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή 

στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον «Κατάλογο προμηθευτών  και 

παρεχόντων  υπηρεσιών  Τεχνικής  Βοήθειας ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020», είτε δηλώνει τις όποιες διαφοροποιήσεις του, 

συνυποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνει ότι:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης, των οποίων ο 

Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Σε περίπτωση που αναδειχθεί ως Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 
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 Διαθέτει την Ομάδα Έργου σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση (όπως περιγράφεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 

Β) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του 

Προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό του έργου επί ποινή απορρίψεως.  

Διευκρινίζεται ότι:  

1. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει 

να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. 

Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Η 

αρμόδια Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει 

τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

2. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο 

που αναφέρεται στην παρούσα και φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. 

3. Αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή της προσφοράς ΣΕ ΕΥΡΩ, η οποία θα γράφεται αριθμητικά 

και ολογράφως με και χωρίς ΦΠΑ. 

4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της πρόσκλησης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 

5. Η προσφερόμενη τιμή δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις 

του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και 

εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από 

τον Ανάδοχο.  

6. Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην 

Ελλάδα σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις 

υπηρεσίες (Ανάδοχο).  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

9. Το σύνολο των οριζόμενων δικαιολογητικών  θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού 

 

6.4 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης . Επίσης 

προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: ipiros@mou.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει 

τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. 

Τα αιτήματα/ερωτήματα παροχής συμπληρωματικών  πληροφοριών-διευκρινίσεων θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα  μέχρι την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών δηλ. μέχρι 11 Νοεμβρίου 2016 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00  και να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

Η Αναθέτουσα Αρχή  θα απαντά ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία των προσφορών δηλ. μέχρι 15 Νοεμβρίου 2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00  

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών  πληροφοριών/διευκρινήσεων  θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στους 3 υποψηφίους αναδόχους.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντά  σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με άλλο τρόπο από τον  ως 

άνω προδιαγεγραμμένο. 

6.5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου  οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής Επίβλεψης Παραλαβής του έργου.  
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Η προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μια ή περισσότερες από 

τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

α. Προσφορά της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 6.3 μέρος Β) της 

παρούσης. 

γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3 μέρος Β) της παρούσης. 

δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών. 

ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα εκτός του 

φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

ζ. Η προσφορά αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του. 

η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.  

θ. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία 

 

7  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή  Επιλογής- Επίβλεψης – Παραλαβής του 

Έργου, η οποία έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσοντας 

πρακτικό/α και εισηγούμενη στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση του. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον 
παρίστανται. 

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια:  

1ο Στάδιο: Έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιείται  στις 18 Νοεμβρίου 2016 ημέρα  Παρασκευή  και 

ώρα 10:00 από την αρμόδια Επιτροπή.  
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  

Η Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου αποσφραγίζει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τους σφραγίζει και τους μονογράφει. 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή  προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ειδικότερα ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια 

της αίτησης του κάθε προσφέροντα και των δύο (2) Υπεύθυνων δηλώσεων του νομίμου εκπροσώπου του 

κάθε προσφέροντα. Εφόσον κάποιος από τους προσφέροντες, δεν πληροί τους όρους της παρούσας σε 

ότι αφορά στα ανωτέρω έγγραφα, με πρακτικό της η Επιτροπή, το οποίο συντάσσει και υπογράφει, 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Η  Αναθέτουσα 

Αρχή εξετάζει το θέμα και εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της προσφοράς η οποία 

αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στους  συμμετέχοντες.  

Σε περίπτωση απόρριψης για λόγο που αφορά στα έγγραφα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», η προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της και δεν αποσφραγίζεται ο υποφάκελος της 

Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα.  

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών  

 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε άλλη συνεδρίασή της η 

Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης - Παραλαβής του Έργου, πραγματοποιεί την αποσφράγιση των 

υποφακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων, οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν 

επαρκείς κατά το προηγούμενο στάδιο και δεν απορρίφθηκαν.  

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης - Παραλαβής του Έργου αφού σφραγίσει και 

μονογράψει τις προσφορές: 

Προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών», 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος με 

τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και 

μόνο στο ανωτέρω κριτήριο.   

Εν συνεχεία, συντάσσει και υπογράφει  το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών, στο οποίο 

αποτυπώνει την τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, με βάση τις προσφερόμενες τιμές κατά αύξουσα 

σειρά (από την χαμηλότερη τιμή προς την μεγαλύτερη) και στο οποίο θα αναφέρεται και το 

ονοματεπώνυμο/επωνυμία του υποψήφιου για κατακύρωση διαγωνιζόμενου, που υπέβαλε την 

χαμηλότερη τιμή.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η  ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού/ων  της Επιτροπής  

και τον ανακηρυχθέντα προσωρινό Ανάδοχο (Απόφαση Ανάθεσης). 

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της Απόφασης Ανάθεσης, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την 

χαμηλότερη τιμή, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης (υποψήφιος Ανάδοχος), 

εντός προθεσμίας είκοσι (20)  ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση και σε φάκελο με 

σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, θα είναι σφραγισμένος και θα 

συνοδεύεται εξωτερικά από επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να μπορεί σε αυτή να 

αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, χωρίς να απαιτείται να ανοιχθεί και στην οποία πρέπει να 

αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης.  

Στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

     Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου,  

ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΠΡΟΣ: 

ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ. 45500 Ιωάννινα, 1ος όροφος, γραφείο 256. 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό και 

αποτύπωση κεντρικού άξονα πεζοπορικού μονοπατιού στην Περιφέρεια Ηπείρου», 

Ημερομηνία: (ημερομηνία) 

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 

να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ημερομηνία υποβολής του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. Εφιστάται η 

προσοχή στον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να 

μεριμνήσει ο ίδιος για την έγκαιρη παραλαβή του ως άνω φακέλου από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  

Ηπείρου, δεδομένου ότι αυτός πρέπει να έχει περιέλθει στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι την 

ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, 

θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του υποψήφιου Αναδόχου, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης - 

Παραλαβής του Έργου  όχι νωρίτερα των 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 

κοινοποίησης  της Απόφασης Ανάθεσης.  

Η Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης - Παραλαβής του Έργου ελέγχει το περιεχόμενο του υποβληθέντος 

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή.  

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά  ή αυτά δεν είναι 

πλήρη, τότε δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του 

διαγωνιζόμενου που υπέβαλε Οικονομική προσφορά με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο Διαγωνισμός 

ματαιώνεται.  

Η Επιτροπή  συντάσσει πρακτικό/α και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται.  

Κατόπιν αποδοχής του/ων πρακτικού/ων, εκδίδεται από την Αναθέτουσας Αρχή η Απόφαση 

Κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο. Με μέριμνά της ενημερώνεται  ο 

διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο και οι λοιποί συμμετέχοντες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το/α πρακτικό/α της Επιτροπής 

ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της, 

χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

συμμετέχοντες. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ        
 

1. Ενστάσεις κατά της απόφασης ανάθεσης υποβάλλονται εγγράφως από τους συμμετέχοντες εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε 

αυτούς της Απόφασης Ανάθεσης.  

2. Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι 

διάφορα  από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής - Επίβλεψης - Παραλαβής του Έργου. Η Επιτροπή 

ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις, τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, 

όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

3. Η απόφαση επί των ενστάσεων, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

ένστασης και κοινοποιείται στους προσκληθέντες για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 
10  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στις προηγούμενες 

ενότητες Β.7 και Β.8, καλεί (μέσω της Απόφασης Κατακύρωσης) τον Ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε 

το έργο, να υπογράψει τη σύμβαση (ως συνημμένο παράρτημα). 

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. 

11  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του  έργου καθώς και την 

παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων του Αναδόχου, είναι η Επιτροπή  Επιλογής- Επίβλεψης και 

Παραλαβής του έργου.  

Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του, συντάσσοντας Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οποίο θα 

διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς εφόσον προκύπτουν και οι τυχόν 

διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει τις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργασίμων ημερών από 
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την ημερομηνία διαβίβασης του Πρωτοκόλλου από τον Εργοδότη. Η Επιτροπή ελέγχει τα παραδοτέα και 

σε περίπτωση συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης μπορεί να δώσει νέα τελική προθεσμία 5 εργασίμων ημερών, για τη συμμόρφωση του 

Αναδόχου.  

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής κάθε παραδοτέου διαβιβάζεται από τον Εργοδότη 

στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και απλού ταχυδρομείου 

Επιπλέον η Επιτροπή είναι αρμόδια και έχει τη δυνατότητα, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Δ/νσης   

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που θα συνοδεύει αντίστοιχο αίτημα του Αναδόχου για την 

τροποποίηση  των προθεσμιών επανυποβολής παραδοτέων σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από 

τα οριζόμενα, καθώς και ημερομηνιών υποβολής παραδοτέων που δεν τροποποιούν τη συνολική χρονική 

διάρκεια του έργου. Πάντα με σχετική αναφορά της, σε πρακτικό και χωρίς την υποχρέωση 

τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης 

του έργου. Οι πιθανές τροποποιήσεις του περιεχομένου  των παραδοτέων, δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν 

το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

12 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρήσει εμπιστευτικό και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι του και δεν δεσμεύει τον Εργοδότη με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του 

συναίνεση. 

 

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή τη 

Σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 

Εργοδότη, που παρέχεται μόνον εγγράφως. 
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14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια των Ιωαννίνων    

Οποιαδήποτε  τροποποίηση των όρων της θα γίνεται έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων 

μερών.           

  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

Παράρτημα Σύμβασης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Χρονολογικό Αρχείο 
Μονάδα Γ΄ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χρυσοστόμου  Σμύρνης 10 15562 Χολαργός ΑΘΗΝΑ-  strogylopoulos@gmail.com 

 
2. ΒΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Γ. Παπανικολάου 6 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ- vinimp@hotmail.com  
 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ 
Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - epirus@epirussa.gr  
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«Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 

τον σχεδιασμό και αποτύπωση κεντρικού άξονα πεζοπορικού μονοπατιού στην 

Περιφέρεια Ηπείρου», 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

                                             Αριθμός Σύμβασης: 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα  ................................... , ημέρα ......................................... , μεταξύ των: 

Α. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Πλ. Πύρρου 1 

(ΑΦΜ 997908822, ΔΟΥ: Ιωαννίνων) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρο Καχριμάνη (στο εξής «ο Εργοδότης») 

Β. Της εταιρείας   ..............................  με έδρα  ............................ , ΑΦΜ ……  Δ.Ο.Υ …… 

και νομίμως εκπροσωπείται από τον  ......................................................  (στο εξής «ο Ανάδοχος») 

 

Και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) « Για την Διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

2. Το Π.Δ. 4/2002 και την υπ. Αριθμ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των 

προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» 

(ΦΕΚ 1856/26.11.2010) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. Τον Οδηγό Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 

4. Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας 

5. Την ΣΑΕΠ 018/1 

6. Την αρ.πρωτ. 32679/ΕΥΘΥ 333(ΦΕΚ 714/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση 

της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 

αριθμ. 41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 (ΦΕΚ1501/2000) ΚΥΑ, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυει 

7. To N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 159,160 και 161 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

9. Το ΠΔ 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-

12-2010 

10. Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 

ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών 

Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου 

11. Τη με αρ. πρωτ 5407/1-2-2016 ορθή επανάληψη της  Απόφασης Ένταξης πράξης «Υπηρεσίες 

Συμβούλων» με κωδικό ΟΠΣ 5000210 

12.  Την υπ’αριθμ. ……………………….πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω 

καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 8 «Σύμβουλος  για την υποστήριξη της 

εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της διαδικασίας επιχειρηματικής  ανακάλυψης με 

παροχή εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων», της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210) 

13. Την υπ. αριθμ. ………………… Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Επίβλεψης και Παραλαβής 

του  ανωτέρω έργου  

14. Την από …………….. Προσφορά του Αναδόχου 

15. Την υπ' αριθμ ………………απόφαση Κατακύρωσης 

16. Την υπ' αριθμ …………………….υποβολή δικαιολογητικών σύμβασης του αναδόχου. 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το υποέργο αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στον 

σχεδιασμό, αποτύπωση και σύνταξη μελέτης τεχνικών παρεμβάσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο 

μονοπάτι συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων περίπου. Το πρώτο σκέλος του μονοπατιού θα ξεκινάει 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 24   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από την Κόνιτσα με κατεύθυνση βόρεια προς Αμάραντο, Γράμμο, μετά θα κινείται προς Σμόλικα και 

ακολουθώντας την κοιλάδα του Αώου θα περνάει από Βωβούσα και θα καταλήγει στο Μέτσοβο και το 

οποίο εν συντομία ονομάζεται: ΚΟΝΙΤΣΑ- ΓΡΑΜΜΟΣ- ΣΜΟΛΙΚΑΣ- ΑΩΟΣ- ΜΕΤΣΟΒΟ. Το δεύτερο σκέλος 

του μονοπατιού θα ξεκινάει πάλι από την Κόνιτσα προς Αστράκα – Πάπιγκο, θα διασχίζει τη Χαράδρα του 

Βίκου και μετά από διασχίσει τα χωριά του Κεντρικού και Ανατολικού Ζαγορίου θα καταλήγει επίσης στο 

Μέτσοβο, όπου θα ενώνεται με το προηγούμενο σκέλος και εν συντομία ονομάζεται: ΤΥΜΦΗ- ΖΑΓΟΡΙ- 

ΜΕΤΣΟΒΟ. Το τρίτο σκέλος θα ξεκινάει από το Μέτσοβο προς Περιστέρι, Σιρράκο, Πράμαντα και θα 

καταλήγει στην Άγναντα στα Τζουμέρκα το οποίο εν συντομία ονομάζεται: ΜΕΤΣΟΒΟ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

    ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος  θα παραδώσει, σύμφωνα με το πρότυπο 10. « Έντυπη Επικοινωνία στο πλαίσιο  της 

Εφαρμογής Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της 

Ειδικής Υπηρεσίας (www.peproe.gr) στην καρτέλα Δημοσιότητα/ Υποχρεώσεις Δημοσιότητας, τα 

ακόλουθα παραδοτέα: 

Τρείς (3)  Εκθέσεις  Εργασιών, από τις οποίες η τελευταία είναι και η τελική. 

Στις Εκθέσεις Εργασιών θα αναφέρονται οι εργασίες που ανατέθηκαν από την Δ/νση Τουρισμού  της 

Περιφέρειας Ηπείρου  και σχετίζονται  με το αντικείμενο του  έργου, εκτελέστηκαν από τον ίδιο στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και βεβαιώθηκαν  από την Υπηρεσία για την ολοκλήρωση τους.  

Ειδικότερα: 

1η Έκθεση Εργασίων - Α’ Φάση Αποτύπωση και καταγραφές στο πρώτο σκέλος του μονοπατιού 

(ΚΟΝΙΤΣΑ- ΓΡΑΜΜΟΣ- ΣΜΟΛΙΚΑΣ- ΑΩΟΣ- ΜΕΤΣΟΒΟ):   

Η 1η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την 

ολοκλήρωση της Α’ φασης του έργου  και συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 

σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 25   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Υποβολή σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

2η Εκθεση  Εργασιών – Β΄Φάση : Αποτύπωση και καταγραφές στο δεύτερο σκέλος του μονοπατιού 

(ΤΥΜΦΗ- ΖΑΓΟΡΙ- ΜΕΤΣΟΒΟ) 

Η 2η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την 

ολοκλήρωση της Β’ φασης του έργου  και συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 

σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Υποβολή σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

3η  Έκθεση Εργασίων- Γ’ Φάση : Αποτύπωση και καταγραφές στο τρίτο σκέλος του μονοπατιού 

(ΜΕΤΣΟΒΟ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ) και ολοκλήρωση τεύχους συνολικής περιγραφής της διαδρομής 

με τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις 

Η 3η Έκθεση Εργασιών  θα περιλαμβάνει  

 τις ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της Γ’ φασης του έργου  και 

συγκεκριμένα  τα ακόλουθα: 

Α) Χάρτης ψηφιακός και φυσικός, με σημειωμένη όλη την διαδρομή του μονοπατιού. Β) Πίνακες με τα 

συνολικά μετρητικά στοιχεία (συνολικό μήκος, μέγιστο – ελάχιστο υψόμετρο, σημεία πρόσβασης, 

σύνολο υψομετρικής ανάβασης, κλπ. Γ) Πίνακες με τα μετρητικά στοιχεία ανά ημέρα. Δ) Αρχεία GIS σε 

ΕΓΣΑ87 με την λεπτομερή καταγραφή της διαδρομής. Ε) Mobile εφαρμογή για πλοήγηση στο μονοπάτι με 

την χρήση smartphones. ΣΤ) Λίστα προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων. Ζ) 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από το κάθε σημείο έργων ή παρεμβάσεων. Η) Λίστα υποδομών φιλοξενίας. Θ) 100 

τουλάχιστον φωτογραφίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος από το σύνολο του μονοπατιού,  την 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 26   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποστήριξη της δικτύωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων και δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης της 

περιφέρειας Ηπείρου στην Ήπειρο και την Ελλάδα.   

 Καθώς  και για την ολοκλήρωση του έργου  τα κάτωθι: 

Α) Τεύχος πλήρους περιγραφής της οριστικής διαδρομής, που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών, κατατετμημένης σε ημερήσια τμήματα με πλήρη τεχνική και 

φωτογραφική τεκμηρίωση. Χάρτες ημερησίων τμημάτων σε κατάλληλη κλίμακα. Γενικός χάρτης 

κλίμακας 1:50.000 με αποτυπωμένη τη διαδρομή.  

Β)  Τεύχος έργων και παρεμβάσεων με σαφή τεχνική περιγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και 

κοστολόγηση αυτών. Αποτύπωση των έργων σε ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα. 

Γ) Τεύχος προ-αξιολόγησης της διαδρομής σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και προτάσεις αλλαγών και 

προσθηκών. Δ) Πλήρες περιβάλλον απεικόνισης και διαχείρισης της χαρτογραφικής πληροφορίας της 

διαδρομής, για υπολογιστές Windows, που θα περιέχει πλήρη διανυσματικό χάρτη της περιοχής σε 

ΕΓΣΑ87 και όπου θα έχουν ενσωματωθεί σε επεξεργάσιμη διανυσματική μορφή:  δ.1. Η πλήρης 

αποτύπωση της διαδρομής, σε μορφή αρχείου που να περιλαμβάνει υψόμετρα, με δυνατότητα άμεσης 

απεικόνισης μηκοτομών δ.2 .Όλα τα στοιχεία υποδομής και ενδιαφέροντος της ζώνης άμεσης επιρροής 

της διαδρομής δ.3. Θέσεις και έκταση όλων των προτεινόμενων έργων. Στο ίδιο χαρτογραφικό 

περιβάλλον θα έχουν ενσωματωθεί και όλες οι πληροφοριακές φωτογραφίες, είτε αφορούν στην 

περιγραφή της διαδρομής είτε στα προτεινόμενα έργα. Ε) Εφαρμογή για συσκευές Android ή iOS με 

ενσωματωμένα: α)Την πλήρη αποτύπωση της διαδρομής, σε μορφή αρχείου που να περιλαμβάνει 

υψόμετρα, με δυνατότητα άμεσης απεικόνισης μηκοτομών β) Όλα τα στοιχεία υποδομής και 

ενδιαφέροντος της ζώνης άμεσης επιρροής της διαδρομής γ) Όλα τα προτεινόμενα έργα με δυνατότητα 

ακριβούς εντοπισμού τους στο πεδίο 

 Υποβολή σε 2 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η διάρκεια  υλοποίησης του έργου θα είναι οκτώ (8) μήνες,  από την  ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης . 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της Περιφέρειας και όπου κρίνεται 

απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της. 

16PROC005332873 2016-11-03

ΑΔΑ: 70ΥΣ7Λ9-Ι3Ν



            
  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 27   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του  έργου καθώς και την 

παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή  Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής του 

έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάθε παραδοτέο και τροποποίηση αυτού σε τρία (3) φυσικά και 

ηλεκτρονικά αντίγραφα. 

Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του, συντάσσοντας Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οποίο θα 

διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς εφόσον προκύπτουν και οι τυχόν 

διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει τις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία διαβίβασης του Πρωτοκόλλου από τον Εργοδότη. Η Επιτροπή ελέγχει τα παραδοτέα και 

σε περίπτωση συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης μπορεί να δώσει νέα τελική προθεσμία 5 εργασίμων ημερών, για τη συμμόρφωση του 

Αναδόχου. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας σύμβασης. 

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής κάθε παραδοτέου διαβιβάζεται από τον Εργοδότη 

στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και απλού ταχυδρομείου. 

Οι ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων είναι αυτές που προσδιορίζονται στη σύμβαση ή αυτές που 

ορίζονται από πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια και έχει τη δυνατότητα, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Δ/νσης  

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που θα συνοδεύει αντίστοιχο αίτημα του Αναδόχου: 

  Για την τροποποίηση  των προθεσμιών επανυποβολής παραδοτέων σε χρονικά διαστήματα 

διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και ημερομηνιών υποβολής 

παραδοτέων που δεν τροποποιούν τη συνολική χρονική διάρκεια του έργου, 

 Την τροποποίηση του περιεχομένου  των παραδοτέων που δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν το 

φυσικό αντικείμενο του έργου. 

με σχετική αναφορά της σε πρακτικό και χωρίς την υποχρέωση τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον δεν 

προκύπτει αλλαγή της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. 

 Το χρονικό διάστημα των διορθώσεων ενός παραδοτέου, δεν πρέπει να θεωρείται από τον Ανάδοχο εν 

γένει ως αιτία καθυστέρησης παράδοσης του επόμενου παραδοτέου, εκτός εάν έτσι κριθεί και από την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 28   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του. Η Επιτροπή 

προβαίνει στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

 

                                                   ΑΡΘΡΟ 4                                                                                                                                                                                                                             

                                                  ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………………… ευρώ ( €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών 

του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πόσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου. 

Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλλει 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όταν χρειάζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής: 

 Το 40% της συνολικής αμοιβής  θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής 

Παραλαβής της 1ης Έκθεσης Εργασιών- Α΄φάσης από την αρμόδια Επιτροπή.  

 Το 30% της συνολικής αμοιβής  θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής 

Παραλαβής της 2ης Έκθεσης Εργασιών- Β’ φάσης από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Το 30% της συνολικής αμοιβής, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

από την από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά,  μετά την κατάρτιση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής  της Επιτροπής ΕΕΠ, αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

απατούνται. Κάθε πληρωμή το Αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

παρακρατήσεις, φόρους, εισφορές για τις οποίες σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο Ανάδοχος προσκόμισε  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης την υπ' αριθμ ……….  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  της……………………  ύψους  …………… ευρώ (……….€), η οποία 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 29   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτελεί το 5% της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία θα του 

επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

υποχρεώσεών του. 

Ο Εργοδότης εις ουδεμίαν επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της 

εγγυητικής επιστολής ή  και προκαταβολής , λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης 

αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ 

των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, να ζητήσει την εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπόνηση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, μόνο εφόσον  διασφαλίζεται ότι δεν αλλοιώνουν 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή τη 

Σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 

Εργοδότη, που παρέχεται μόνον εγγράφως. 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 30   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ /ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρήσει εμπιστευτικό και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι του και δεν δεσμεύει τον Εργοδότη με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του 

συναίνεση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια των Ιωαννίνων. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
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