
 

 
 

  

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 
 

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ∆ΗΣ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

 
ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ:  

 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ» 

 
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 
∆ιεύθυνση: 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 
Τοποθεσία / Πόλη: Πικέρµι Αττικής 
Ταχυδροµικός Κώδικας: 190 09 
Τηλέφωνο: 210 6603300 
Τηλεοµοιότυπο: 210 66 03302 
∆ιαδικτυακός Τόπος: www.cres.gr 
    
 
 
 

   
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταµείο Συνοχής 

 

  

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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II: Αντικείµενο της Σύµβασης:  

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήµατος και στην υλοποίηση ενεργειών για την 
επικοινωνία, ενηµέρωση, εκπαίδευση των κατοίκων του επιλεγέντος οικοδοµικού 
τετραγώνου, των δηµοτών αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επίσης, 
αφορά σε δράσεις δηµοσιότητας και προβολής του έργου τόσο σε τοπικό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, αφορά σε σχεδιασµό, οργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις 
ενηµέρωσης και προβολής του έργου, κατασκευή δυναµικού δικτυακού 
ιστοτόπου, δηµιουργικό σχεδιασµό έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης και εκτύπωση του σχεδιαζόµενου έντυπου ενηµερωτικού υλικού. 

 

ΙΙΙ. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Στην περιφέρεια και στο ∆ήµο όπου θα 
υλοποιηθεί το έργο και στην έδρα του ΚΑΠΕ. 

 
 

ΙV. Συνολικός προϋπολογισµός: Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 130.290 € 
χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 29.966,70 € Φ.Π.Α. 23%, συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 
160.256,70 ευρώ. 

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.  

 
V. ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης: ∆εκαπέντε (15) µήνες από 

την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. 

1)ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται  
Εγγύηση Συµµετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 
8.012,84 €. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά ή εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
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1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά 
στις εφαρµοζόµενες διατάξεις 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 "Προστασία 
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  "Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013", του Ταµείου Συνοχής και κατά 20% από εθνικούς 
πόρους. 
 
 

2)  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν µόνιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το 
Ν. 2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ε.Ε, εφόσον: (α) είναι εγγεγραµµένα στο οικείο Επιµελητήριο µε 
επάγγελµα συναφές προς το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού, (β) συγκεντρώνουν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που καθορίζονται από το άρθρο 8.1.2. του 
Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης και (γ) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού που 
προβλέπονται στο άρθρο 8.1.1. του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. 
Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων µπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να 
προσλάβουν κάποια νοµική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα µέλη 
τους έχει δικαίωµα συµµετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Στην περίπτωση των 
Ενώσεων αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8.1.2. του 
Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. 
Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από Ένωση προσώπων, κάθε µέλος της 
Ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, 
µαζί µε τα µέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά. 
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VII:   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
VII.1) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού.   

 
 
2)  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισµού 
γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισµού το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 

Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα µπορούν να ανακτηθούν µέσω διαδικτύου από τον 
∆ιαδικτυακό Τόπο www.cres.gr 

 
3) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων 
συµµετοχής:  
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από 
όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, στο Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 
Πικέρµι Αττικής, Τ.Κ.  190 09, µέχρι την 22η/06/2012 ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 12.00 µ.µ.   
Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε courier 
που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 
την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της 
Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται 
καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία. 
 
 
4)  Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην 
αίτηση συµµετοχής: Η Ελληνική γλώσσα 

 
5) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς  
Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες 
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
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6) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών 
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των 
προσφορών  
  

 Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένα προς τούτο  
πρόσωπα.  
Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22η/06/2012, και ώρα 14:30 
Τόπος: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. 
Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής, Τ.Κ.  190 09.  
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