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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης:
«Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης συνόλου κοινωνικών εταίρων για τη διαμόρφωση
έργων και δράσεων που αφορούν τη θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
Κλιματική Αλλαγή» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

5. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 61α/21-3-22)

6. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1026/2018 (Β/5968/2018) απόφαση με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “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”».

7. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
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προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)

8. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-
03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το
άρθρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.

9. Τη με Α.Π. 703/ 29-02-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση Εκδηλώσεων
ΕΥΔΕΠ 2014-2020» στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ 5000477 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

10. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2016ΕΠ00110006.
11. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ και της υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Ε.Π.

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
12. Την εξειδίκευση του αποδέκτη στο αντικείμενο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καλούμε την εταιρία ENALIA EVENTS Κότσης Δ. Αλέξανδρος, Κανακάρη 95, 26221
Πάτρα, να υποβάλει προσφορά υλοποίησης της πράξης «Διοργάνωση ημερίδων
ενημέρωσης συνόλου κοινωνικών εταίρων για τη διαμόρφωση έργων και δράσεων
που αφορούν τη θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Κλιματική Αλλαγή».

Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Οργάνωση εκδηλώσεων ΕΥΔΕΠ 2014-
2020» με κωδικό MIS 5000477.

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

ANTIKEIMENO ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
περιβαλλοντικής έγκρισης της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) (ΑΔΑ: 9ΞΠΙ4653Π8-ΙΟΕ, ) από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Τμήμα Δ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
Το ΠεΣΠΚΑ–ΠΔΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης
συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP2.6-ευμενές, RCP4.5-ενδιάμεσο, RCP8.5-
δυσμενές) και για τρείς χρονικές περιόδους: βραχυπρόθεσμο (2011‐2030), μεσοπρόθεσμο
(2031‐2050) και μακροπρόθεσμο (2081‐2100) χρονικό ορίζοντα της 5ης έκθεσης για την
κλιματική αλλαγή (AR5, IPCC, 2014) της IPCC (Intergovermental Panel for Climate Change –
IPCC, Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Aλλαγή) που είναι και η τελευταία έκθεση της
IPCC.
Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «LIFE-IP
AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece -Ενισχύοντας
την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα»
(www.adaptivegreece.gr) (αρμόδια Δ/νση υλοποίησης για την ΠΔΕ είναι η Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ) το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της
Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική
Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (2016-2025) και
να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την προσαρμογή (2026+).
Με βάση και την σχετική νομοθεσία, Υ.Α. ΥΠΕΝ 11258/2017, ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017
«Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» τεκμηριώνεται η
απαίτηση για διαδικασία διαβούλευσης επί του ΠΕΣΠΚΑ (άρθρο 2, §9) ώστε να εξασφαλίζεται
η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια
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διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ.) . Επιπλέον με
άρθρο 2, §10 της ανωτέρω Υ.Α. τονίζεται η αναγκαιότητα για ειδικότερα μέτρα
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού και των κοινωνικών εταίρων
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και της έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 κρίνεται σκόπιμη η
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση
του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), την
ενημέρωση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη συνδρομή
τους και να επιτευχθεί η διαμόρφωση προτεινόμενων έργων και δράσεων που θα αφορούν τη
θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή. Η διαμόρφωση όσο το
δυνατόν συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων θα ωφελήσει τη συζήτηση που θα γίνει σε
επικείμενο Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων που περιέχονται στη νέα προγραμματική περίοδο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), την ενημέρωση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων ώστε να
εξασφαλιστεί η μέγιστη συνδρομή τους και να επιτευχθεί η διαμόρφωση προτεινόμενων έργων
και δράσεων που θα αφορούν τη θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική
αλλαγή. Οι ημερίδες θα διεξαχθούν και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (1 σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα), ενώ θα διεξαχθούν και δύο θεματικές ημερίδες
που θα αφορούν την κλιματική αλλαγή και την αγροτική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή
και τη δημόσια υγεία.

Πιο αναλυτικά:

Διοργάνωση 5 Ενημερωτικών Ημερίδων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει 5 ημερίδες με τη συμμετοχή εκατόν πενήντα -150- ατόμων ανά
ημερίδα. Το αντικείμενο της εκάστοτε ημερίδας θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. H
ημερομηνία διοργάνωσης της εκάστοτε Ημερίδας θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με την
Αναθέτουσα Αρχή.

Η διοργάνωση κάθε ημερίδας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Ημερίδας

1.1. Εύρεση, μίσθωση και προετοιμασία κατάλληλου χώρου διεξαγωγής
εκδηλώσεων:
Ο χώρος θα πρέπει να διατίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποίησης
της κάθε εκδήλωσης. Η αίθουσα διεξαγωγής της εκάστοτε ημερίδας θα πρέπει να
διαθέτει οπτικοακουστική επένδυση, στην οποία θα περιλαμβάνονται
βιντεοπροβολέας και ηχητική επένδυση, φορητός υπολογιστής και ασύρματο
μικρόφωνο, ώστε να εξυπηρετείται η προβολή παρουσιάσεων, βίντεο κ.λ.π. στο
σύνολο του ακροατηρίου. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει ασύρματο δίκτυο internet
και η χωρητικότητά της θα εξασφαλίζει τουλάχιστον 150 θέσεις ακροατηρίου.
Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται χώρος διαμορφωμένος για το προεδρείο της
εκάστοτε εκδήλωσης (τραπέζι, καρέκλες, κ.λ.π.), βήμα ομιλητή με μικρόφωνο και
αναρτημένη επιγραφή, η οποία θα φέρει το λογότυπο της εκδήλωσης, κατάλληλων
διαστάσεων, ώστε να καθίσταται ευανάγνωστη.
Η αίθουσα της Ημερίδας θα πρέπει να πληροί της προδιαγραφές υγιεινής και
ασφαλείας καθώς και τους όρους προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Ο χώρος θα πρέπει να
είναι πλήρως κλιματιζόμενος και εξαεριζόμενος, θα διαθέτει μέσα πυρασφάλειας
(εξόδους κινδύνου, σημάνσεις ασφαλείας, πλήρες σύστημα πυρόσβεσης, κ.λ.π.),
καθώς και πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον θα πρέπει α διαθέτει
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τουαλέτες εκ των οποίων η μία θα είναι διαμορφωμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο τελικός καθορισμός των χώρων των εκδηλώσεων θα γίνει κατόπιν εγκρίσεως της
αναθέτουσας αρχής.

1.2. Ενοικίαση ή παροχή, όπου απαιτείται, του απαραίτητου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, για την υλοποίηση των παρουσιάσεων. Κατ’ ελάχιστον προβλέπονται
οθόνη προβολής, μικροφωνική εγκατάσταση με τέσσερα σταθερά και ένα ασύρματο
μικρόφωνο, έναν data projector και ένα PC . Έγκαιρος προγραμματισμός και testing
παρεχόμενων οπτικοακουστικών/εξοπλισμού στα υπό υλοποίηση σημεία Διεξαγωγής
της Ημερίδας.

1.3. Σύνταξη και πρόταση λίστας προσκεκλημένων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να παρουσιάσει πλήρη λίστα με
προτάσεις για το ενδιαφερόμενο κοινό και τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους
αφορά η κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να προσκληθούν για συμμετοχή στις
ημερίδες . Η τελική έγκριση της εκάστοτε λίστας θα δοθεί από την αναθέτουσα αρχή

1.4. Υπηρεσίες Γραμματειακής υποστήριξης: πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το
πέρας της Ημερίδας.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των συμμετεχόντων, την σύνταξη
και τήρηση λίστας συμμετεχόντων, τη διανομή του υλικού εργασίας και τη διοικητική
υποστήριξη. Την διαρκή ενημέρωση των προσκεκλημένων και των stakeholders.

1.5 Τήρηση πρακτικών
Καταγραφή όλων των συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων που θα
απορρέουν από την διαβούλευση κατά τη διάρκεια της ημερίδας, με σκοπό
την αποτύπωση των προτεινόμενων έργων και δράσεων που αφορούν την θωράκιση
της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας απέναντι στη κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε η
αναθέτουσα αρχή να συντάξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την απορρόφηση των
διαθέσιμων πόρων που παρέχονται στη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο.

1.6 Υλικό προώθησης της Ημερίδας με τον σχεδιασμό φακέλου Ημερίδας με
σημειωματάριο και στυλό με αναπαραγωγή σε εκατό πενήντα -150– τεμάχια
για την κάθε ημερίδα.

Πιο συγκεκριμένα:
  150 Μπλοκ σημειώσεων 15σέλιδο μπλοκ σημειώσεων με τα στοιχεία της

Ημερίδας ως κεφαλίδας και με τα στοιχεία του Φορέα και τα απαραίτητα
λογότυπα ως υποσέλιδο, σε χαρτί 100 γρ., τετραχρωμία με ράχη χαρτόνι.

  150 Αναλώσιμα Μπλε Στυλό
  150 εκτυπωμένα προγράμματα (agenda) της εκάστοτε ημερίδας.

2 Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής Ημερίδας

2.1 Αφίσα Δημοσιοποίησης προβολής της Ημερίδας:
Σχεδιασμός της αφίσας προβολής και δημοσιοποίησης της ημερίδας, αναπαραγωγή
100 τεμαχίων και διανομή της. Οι διαστάσεις της θα είναι 70 Χ 50 εκ. σε χαρτί 130
γρ. velvet με τετραχρωμία.
Διανομή Αφίσας: Ο Ανάδοχος οφείλει να διανέμει την αφίσα αφίσας σε κεντρικά
σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Διανομή της Αφίσας θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τρεις ημέρες από την ημερομηνία
υλοποίησης της Ημερίδας.
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Οι άδειες για αφισοκόλληση στους κατά τόπους δήμους θα δοθούν με μέριμνα της
αναθέτουσας αρχής.

2.2 Πρόσκληση με το πρόγραμμα Ημερίδας:
Σχεδιασμός της πρόσκλησης της Ημερίδας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. Στην πίσω
όψη της έντυπης πρόσκλησης θα υπάρχει το πρόγραμμα της Ημερίδας. Η πρόσκληση
θα έχει ενδεικτική διάσταση 22Χ10 εκ, έγχρωμη εκτύπωση 2 όψεων, διαστάσεων και
χαρτί 300 γρ ακουαρέλλα.

2.3 Η Μακέτα των προσκλήσεων με το πρόγραμμα, θα παρουσιαστεί στην
Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων θα γίνει η
εκτύπωση και διαμόρφωση σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε να αποσταλούν και
ηλεκτρονικά στα μέσα ενημέρωσης, στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κ.α.
με Ηλεκτρονική Αποστολή Πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ηλεκτρονική αποστολή της σε φορείς και
προσκεκλημένους.

2.4 Προμήθεια Συστήματος προβολής Banner Stands Rollup
1 Banner Stand από αλουμίνιο διαστάσεων 80Χ200 εκ.

2.5 Αφίσα προβολής ημερίδας για το Banner Stand
Σχεδιασμός και εκτύπωση ενός Πόστερ διαστάσεων 80Χ200 εκ.
Η Μακέτα της αφίσας προβολής της ημερίδας για το Banner Stand, θα παρουσιαστεί
στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων θα γίνει
η εκτύπωση της

2.6 Βεβαίωση Ημερίδας
Σχεδιασμός και αναπαραγωγή εκατό – 150- βεβαιώσεων ημερίδας σε χαρτί 300 γρ
ακουαρέλλα για κάθε ημερίδα

2.7 Προώθηση της ημερίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω επί πληρωμής
διαφήμισης.

2.8 Σύνταξη Δελτίων Τύπου

3 Υπηρεσίες Εστίασης Προσκεκλημένων Ημερίδας
Εστίαση συμμετεχόντων:
Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο της αίθουσας της Ημερίδας,
όπου μισή ώρα πριν την έναρξη και στο ενδιάμεσο διάλειμμα θα προσφέρονται:
καφές φίλτρου, χυμοί, νερό, τσάι, διάφορα βουτήματα για κατ’ ελάχιστον εκατό -150
– άτομα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου
εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης, τη
κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering της
εκδήλωσης και το σέρβις.

4 Υπηρεσίες φιλοξενίας και μεταφοράς των Προσκεκλημένων Ομιλητών της
Ημερίδας
Διαμονή και μεταφορά για προσκεκλημένους ομιλητές:
Η πρόταση και η πρόσκληση των επίσημων ομιλητών θα γίνει από τον ανάδοχο.
Υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι η οργάνωση και διαχείριση των σχετικών
απαιτήσεων για την έλευση και τη φιλοξενία τους και ειδικότερα: Κάλυψη μιας
διανυκτέρευσης με πρωινό σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων στην ή πλησίον
της περιοχής διεξαγωγής της ημερίδας την προηγούμενη ή την επόμενη της
συγκεκριμένης Ημερίδας ημέρα. Κάλυψη κόστους μεταφοράς εσωτερικού από και
προς τον τόπο διαμονής τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει
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προτάσεις για όλα τα ανωτέρω στην αναθέτουσα Αρχή και να προσαρμοστεί σε τυχόν
προτάσεις/ παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αρχικές προτάσεις
του Αναδόχου δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει επιπλέον εναλλακτικές προτάσεις.

5 Φωτογραφική Κάλυψη και Βιντεοσκόπηση της Ημερίδας:
Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση της Ημερίδας με ψηφιακή καταγραφή Υλικού
της Ημερίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει
το ψηφιακό υλικό της καταγραφής στον Φορέα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες από την
ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο του έργου θα είναι η αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου για την
επιτυχή υλοποίηση των πέντε ημερίδων, η οποία θα συνοδεύεται από όλο το υλικό
τεκμηρίωσης, ήτοι δείγματα παραγόμενου υλικού, κατάλογοι συμμετεχόντων στις ημερίδες,
πρακτικά ημερίδων, φωτογραφικό και ηλεκτρονικό υλικό, αποδεικτικά διαφημιστικής προβολής
κλπ, και παραδίδεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ σε φυσικό και ηλεκτρονικό αντίγραφο σύμφωνα με τους
κανόνες δημοσιότητας του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες με έναρξη την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα
και όχι πέραν της λήξης της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2016ΕΠ00110006 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και
εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο
Ανάδοχος 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.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
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 καταβολή της αμοιβής καθορίζεται ως εξής:
100% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής του
παραδοτέου, καθώς και ολόκληρου του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ: www.dytikiellada.gr
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ), Πατρών Αθηνών 28, Α΄όροφος- 1ος όροφος,
Πάτρα 26441 (Γραμματεία), μέχρι την Παρασκευή 7/10/2022, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με
κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της
παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από
επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ,
Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά
θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα 14:00.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και τα περιεχόμενα του
φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - (β) ένας (υπο)φάκελος
με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:

Α. Δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.

2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, για
φορείς μη Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για
κάθε νόμιμη χρήση.

3) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του διευθύνοντα
συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ., προκειμένου αυτά να αναζητηθούν
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

5) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνεται
ότι:

Α) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής:
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.

Β) ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016, όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο. 20 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Γ) ότι δεν έχει υποβληθεί στην ανάδοχο εταιρία κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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Β. Τεχνική Προσφορά:

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η υποψήφια ανάδοχος εταιρία σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, τη
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία
υποστήριξης.

Γ. Οικονομική προσφορά:
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς των τριάντα χιλιάδων ευρώ (20.000 €)
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (24.800,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 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.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα 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 που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της
παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται
την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται
ότι δεν έχει παραταθεί.

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την
οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα,
θα εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του έργου.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
Σελ. 9 / 9

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας
των παραδοτέων θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα
αποτελείται από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης
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