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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2018_7627 

Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2018 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

INNOVIMENTOR 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Αναθέτουσα Αρχή), 

στο πλαίσιο του έργου BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR: Δημιουργία καινοτομίας στην 
διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα 
νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων 
γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική 
αγορά, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «InterregBalkan-Mediterranean 

2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να αναθέσει την Παροχή 

υπηρεσιών Επικοινωνίας Προβολής και Διάχυσης του Έργου INNOViMENTOR. 

Ο Ανάδοχος του Έργου «BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR θα υποστηρίζει τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο από το οποίο θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης. Επίσης, 

θα συνεργάζεται με τον το Διοικητικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης και 
Διαχείρισης και τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης Έργου. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
για το σύνολο των υπηρεσιών.  

Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των αξίας επτά χιλιάδων και εφτακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (7.725,81€), πλέον 24% ΦΠΑ ποσού 1.854,19€ 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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1.1 Παραδοτέο 

Σχέδιο Επικοινωνίας, 

Προβολής και 
Διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του 
ΈργουD2.1.2 

(Communication, 
visibility and 
dissemination plan 
D2.1.2) 

79340000-9 Υπηρε

σία 

1 

4.096,78 € 5.080,00 € 

1.2 Παραδοτέο 

Πρωτόκολλο 
Εσωτερικής 

ΕπικοινωνίαςD2.1.2  

(Communication, 
visibility and 
dissemination strategy 
D2.1.2) 

79340000-9 

 

Υπηρε
σία 

1 

3.629,03€ 4.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 7.725,81€ 9.580,00 € 

 

Η δαπάνη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INNOViMENTOR: Δημιουργία 
καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 

περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων 

και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην 
τουριστική αγορά» (Κωδ. 2934), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής 

συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  

Διάρκεια Σύμβασης - Τροποποίηση 

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και 
λήγει σε τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της οριστικής παραλαβής του συνόλου των υπηρεσιών. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 
132 του Ν. 4412/2016, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία 

της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα 

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 
τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στην πρόσκληση. Σε περίπτωση διαδοχικών 
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

τροποποιήσεων. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθ. 217 

του Ν. 4412/2016, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα 

του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση 

του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς 
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να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 

διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 218 του Ν. 

4412/2016. 

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/2018. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί στη Χίο όπου και θα πραγματοποιηθεί το πιλοτικό 

σχέδιο του έργου. 

Ως τόπος παράδοσης της προσφοράς και των έντυπων παραδοτέων που θα παραχθούν με το 

πέρας της Σύμβασης ορίζεται το Τμήμα Κοινωνιολογίας, Κτίριο Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 (τηλ. 22510-36526, email sxtou@aegean.gr). 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή 
σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές 

ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή του 
κάθε παραδοτέου. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τιςπαραγράφους3και 11 του άρθρου 221του ν. 4412/2016, η 
οποία θα συντάσσει και θα υπογράψει τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 

σύμφωνα με το άρθρα 219 και 220 του ν 4412/16.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί η 

καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα. 

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
προσφορά η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: 

Α)Δικαιολογητικά 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου(της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει 

κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος :  

α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.  

γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών ,από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση 
εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας 
ανάθεσης.  

ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.  

στ. Δεσμεύεται σε περίπτωση ανάθεσης του έργου πως θα προσκομίσει πριν την απόφαση 

ανάθεσης:  

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική 
ενημερότητα) εν ισχύει,  

β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .  

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

δ. πιστοποιητικ ισχύουσας εκπροσώπησης 

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει έκδοση τελευταίου τριμήνου. 

2. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας όπου να αποδεικνύονται τα παρακάτω: 

- Τριετή (3) εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα INTERREG 

- τίτλους σπουδών (πτυχίο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό 
δίπλωμα) 

- να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών. 

- Να διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων δημοσιότητας  

Συγκεκριμένα: 

i. Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα αποδεικνύεται η σχετική εμπειρία, συνοδευόμενο από 

Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει το αληθές των περιγραφών στο βιογραφικό 
σημείωμα 

ii. Σχετικούς τίτλους σπουδών 
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iii. Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων, που εκτέλεσε/εκτελεί ή στα οποία 

συμμετείχε/συμμετέχει ο οικονομικός φορέας κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με 
συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής:  

- Να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν ως Ανάδοχοι ή ως μέλη Αναδόχου Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας τουλάχιστον ένα έργο δημοσιότητας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

- Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν τουλάχιστον ένα έργο σχετικό με το αντικείμενο της 
προκήρυξης που να αφορά σε δημιουργικές βιομηχανίες μέσω της σύμπραξης ιδιωτικών και 

δημόσιων φορέων 

 Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο
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Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή 
του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δημόσιας Αρχής, 

πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση 
της διαθέσιμης υπηρεσίας κ.ο.κ. 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και 
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται βεβαίωση ή δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται 

από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μεταξύ 

τους σύμβαση 

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία 

εκτέλεσης. Εάν οι Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται 
απλά αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, 

συντασσόμενα από την Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο 
πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας, ως μέλος 

κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αρκεί 
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει εκτελεστεί 

επιτυχώς. Εάν οι Πελάτες είναι ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ή 
δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε περίπτωση έργων 

που βρίσκονται σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση ή δήλωση του 

Ιδιωτικού Φορέα. 
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Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, 
τους οποίους αναφέρει ο προσφέρων. 

iii. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 
απαιτείται να διαθέτουν: πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο του 

οικείου Επιμελητηρίου (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για 

την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος του υποψηφίου (και κάθε μέλους του 
κοινοπρακτικού σχήματος)  

Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, τουλάχιστον ένα μέλος του πρέπει να πληροί 
την ανωτέρω απαίτηση.  

Β) Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Τεχνικών Προδιαγραφών 

Γ) Οικονομική προσφορά 

Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ Οικονομική 

Προσφορά 

Πληροφορίες/ Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Προσφορών 

Γενικές και ειδικές πληροφορίες δίνονται από τον κ. Σωτήρη Χτούρη, τηλ. 22510 36526, ή με 
ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: sxtou@aegean.gr 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνιολογίας, Κτίριο 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Υπόψη κ. 
Σωτήρη Χτούρη , έως και την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Άλλοι όροι 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει ανάθεση θα πρέπει να καταθέσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου. Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή αυτής ενώ στις ΑΕ τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

2. Φορολογική Ενημερότητα για Συμμετοχή εν ισχύ την ημέρα που προσκομίζεται 

mailto:sxtou@aegean.gr
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3. Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ την ημέρα που προσκομίζεται για το σύνολο των 

ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων.  

4. Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης  

Στην περίπτωση ένωσης φορέων ή υπεργολαβικής ανάθεσης τα παραπάνω δικαιολογητικά 

υποβάλλονται και για το σύνολο των εν λόγω φορέων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, θα υπογραφτεί σχετική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αυτή θα ρυθμίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος του Έργου «BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR θα υποστηρίζει τον 

Επιστημονικό από το οποίο θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης. Επίσης, θα 
συνεργάζεται με τον το Διοικητικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης Έργου.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα: 

 (α) Είναι υπεύθυνος για τη Στρατηγική Επικοινωνίας, Προβολής και Διάχυσης των αποτελεσμάτων 
του Έργου BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR D 2.2: COMMUNICATION,  VISIBILITY AND 

DISSEMINATION  STRATEGY {Communication, Visibility and Dissemination Plan; Internal 
Communication Protocol}, η οποία θα αποτυπωθεί: 

 Στο Σχέδιο Επικοινωνίας, Προβολής και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου 

BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR, (D.2.2: COMMUNICATION,  VISIBILITY AND 
DISSEMINATION  STRATEGY {Communication, Visibility and Dissemination Plan; 

Internal Communication Protocol}) το οποίο:  

o θα αποτελεί το κατ’ εξοχήν εγχειρίδιο αναφοράς για το σύνολο των δράσεων που 
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την επικοινωνία του Έργου 

BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR  
o Θα θέτει τους κανόνες και θα θεσπίζει τη  μεθοδολογία για την επιτυχή 

επικοινωνία, προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου 

BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είναι δεσμευτικό τόσο για τους εταίρους ERDF 

(European Regional Development Fund)  όσο και για τους εταίρους IPA 
(Instrument for Pre-Accession) 

o Θα καθοδηγεί το σύνολο του Εταιρικού Δικτύου του Έργου 
BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR ώστε να διασφαλίσουν την επικοινωνία 

των αξιών και την προβολή και διάχυση των επιτευγμάτων του Έργου σε τοπικό, 

εθνικό, διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ευαισθητοποιώντας πολυεπίπεδους 
φορείς, λήπτες αποφάσεων και πολιτικών, τη ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική 

κοινότητα, τις ιδιαίτερες ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται από το Έργο 
BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR, καθώς και το γενικό κοινό. 

 Στο Πρωτόκολλο Εσωτερικής Επικοινωνίας (D.2.2: COMMUNICATION,  VISIBILITY AND 

DISSEMINATION  STRATEGY {Communication, Visibility and Dissemination Plan; Internal 

Communication Protocol}), το οποίο θα αποτελεί το κύριο εγχειρίδιο αναφοράς που 
θα θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εσωτερική επικοινωνία 

o Ανάμεσα στους εταίρους ERDF (European Regional Development Fund) και στους 
εταίρους IPA (Instrument for Pre-Accession),   

o ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έργου ανά Εταίρο και σε επίπεδο Εταιρικού Δικτύου 
συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών 

o Ανάμεσα στους υπεύθυνους διαχειριστές και υπεύθυνους δημοσιότητας, 

επικοινωνίας, προβολής και διάχυσης ανά Εταίρο με:  
o το Εταιρικό Δίκτυο στο σύνολό του 

o με τον Εταίρο επικεφαλής και τους υπεύθυνους διαχειριστές ανά Εταίρο 
o με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020  

o με τις αντίστοιχες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 
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1 D2.1.2:Επικοινωνία 

Προβολή και Διάχυση 
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Σύμβασης έως 
31/12/2018 
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1.1 Παραδοτέο 

Σχέδιο Επικοινωνίας, 

Προβολής και Διάχυσης 

των αποτελεσμάτων του 
ΈργουD2.1.2 

(Communication, visibility 
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D2.1.2) 

7934
0000
-9 

Υπηρ
εσία 

1  

  

Από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης έως 
31/12/2018 

Χίος /Μυτιλήνη 

1.2 Παραδοτέο 

Πρωτόκολλο Εσωτερικής 
ΕπικοινωνίαςD2.1.2 

(Communication, visibility 
and dissemination plan 
D2.1.2) 
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ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ     

 

 

 

 

Χρόνος ισχύς προσφοράς…………. 

Ημερομηνία και Υπογραφή 

 


