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Αναθέτουσα Αρχή:

Εύξεινη Πόλη, Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, περιβαλλοντική και 

αγροτική ανάπτυξη

Ταχ. Δ/νση : Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ. 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες : Ευγενία Ζαρόκωστα
Τηλέφωνα : 210 24 86 041-5
Fax : 210 24 86 046 
E-mail : epolis@efxini.gr

Άνω Λιόσια, 02/07/2010
Αριθ. Πρωτ. 227

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο

Επιλογή αναδόχου ως εξωτερικού εμπειρογνώμονα (external expertise)
για τις ανάγκες του έργου “ Cycling cities – Local Opportunities for
Sustainable Mobility and Tourism Development ” με ακρωνύμιο “CYCLO”
(κωδ. Έργου 2G-MED09-69), 

το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «MED», Άξονας 3, Στόχος 3.1:
Βελτίωση Της Θαλάσσιας Πρόσβασης Και Των Δυνατοτήτων Μετακίνησης 

Μέσω Πολυτροπικότητας Και Διατροπικότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08/2010

Ο Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης,
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου  περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων  για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως 
τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθμ. 1341/2008 και (ΕΚ) Αριθμ. 
284/2009.

2. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και 
του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.

3. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση  
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 
του Συμβουλίου  περί καθορισμού γενικών διατάξεων  για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.

4. τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν. 3463/2006 
5. τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και η υπ’αριθμ. 2/45564/0026 της
31/7/2001 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί Αύξησης και ορισμού 
σε ευρώ των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ.1 του Ν.2362/1995.
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6. τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών

7. Την από 31/05/2010 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος MED που κοινοποιήθηκε με επιστολή της 07/06/2010

8. Την με αριθ. 120/Θ2/21-06-10 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Εύξεινης Πόλης περί Διαδικασιών υλοποίησης έργου «CYCLO» του 
Προγράμματος “Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 – MED”.

9. Την με αριθ. 120/Θ4/21-06-2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Εύξεινης Πόλης προκήρυξης για μελετητικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του 
έργου “CYCLO” και καθορισμού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού,

10.Το εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου “CYCLO” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 1 του 
προγράμματος MED.

11.Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου “CYCLO”

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου 
για την συμμετοχή του ως εξωτερικού εμπειρογνώμονα (external expertise) για τις 
ανάγκες του έργου CYCLO, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά και προϋπολογισμό μέχρι 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα προκήρυξη (Μέρος Α – Γενικοί Όροι, Μέρος Β – Τεχνικές Προδιαγραφές).

Μέρος Α, Όροι Διαγωνισμού

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, β) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

- Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, για να υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με το 
αντικείμενο του έργου, όπως: υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας, αξιολόγηση προγραμμάτων. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, 
τεχνική και οικονομική προσφορά) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (η 
σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη έγκαιρης υποβολής) ή 
ταχυμεταφορέα, το αργότερο μέχρι 30.07.2010 και ώρα 12:00 στα Γραφεία 
της Εύξεινης Πόλης, Σ.Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια – υπόψη κας 
Ευγενίας Ζαρόκωστα. 

- Στο φάκελο να αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της Διακήρυξης.
- Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής 

ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.  

- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή  
διορθώσεις.

- Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει 
«Προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την συμμετοχή του ως εξωτερικού 
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εμπειρογνώμονα (external expertise) του έργου CYCLO του Προγράμματος 
MED»

- Η τεχνική προσφορά θα απαντά στις απαιτήσεις του Μέρος Β της παρούσας 
«Τεχνικές Προδιαγραφές», για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

- Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή.
- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 

της διακήρυξης.  
- Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν 

οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.
- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα μέχρι την έκδοση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική 
προσφορά και την οικονομική προσφορά, ως ακολούθως:

Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και 
επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος:

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία.

ii. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
συμμετέχοντες:

§  Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

§ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
§  Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 

(4) του εδαφίου α της παραγράφου 2 και στην περ. (3) του εδαφίου β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή ότι δεν υποχρεούται σε 
εγγραφή σε Επιμελητήριο

γ. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των απαιτούμενων από την Αναθέτουσα Αρχή δικαιολογητικών (απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης)

iii. Χαρακτηριστικά και υποδομή του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει:
 Ταυτότητα του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-

mail)
 Περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψηφίου και περιγραφή της 3ετους 

εμπειρίας σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου
 Αναλυτικό βιογραφικό, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η εξειδίκευση, η 

γνώση, η εμπειρία και η κάλυψη των απαιτήσεων του έργου, όπως επίσης και 
η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση μία δεύτερης 
γλώσσας, κατά προτίμηση της Γαλλικής. 

 Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει.
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Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, 
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν 
ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης 
του Αναδόχου έργου. 
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικά τουλάχιστον 
τα εξής στοιχεία:

 Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου και περιγραφή της σχετικής 
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου θα πρέπει να εκπονηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά 
πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, 
έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες 
κατά την υλοποίηση του έργου. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για την παροχή 
από πλευράς αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο 
πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου.
Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει τις μετακινήσεις του όπως αυτές περιγράφονται 
στο Μέρος Β – Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων 
τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο 
αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

- Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «MED», κατά 
75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CYCLO», κατηγορία 
δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες και Υπηρεσίες», Component 3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα
προσφορά για το σύνολο του έργου.

- Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το 
μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή. 

- Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη από 10%.
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της 
ημέρας και ώρας κατάθεσης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ωρίμανσης Έργων της Εύξεινης 
Πόλης, Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ. 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά 
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

- Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
ορίστηκε με την με αριθ. 120/Θ4/21-06-2010 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Εύξεινης Πόλης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμφωνία της 
προσφοράς με τις 
προδιαγραφές της 

διακήρυξης 

75%
Από  80 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, 
με κεντρική τιμή το 100

κατανόηση 
αντικειμένου, τρόπος 

προσέγγισης και 
μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου

25%
Από 80 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, 
με κεντρική τιμή το 100
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Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 
100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 
στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 
προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του 
επί μέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και 
η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα τωv σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με 
βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών 
πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών.
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της 
Εύξεινης Πόλης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει 
τον διαγωνισμό  στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

- Μεταξύ της Εύξεινης Πόλης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την υποβληθείσα 
προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση της Εύξεινης Πόλης και τις σχετικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραβρίσκεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε 
συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και δυνατότητα αναγκαίων ενεργειών 
(παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.) που σχετίζονται 
με το έργο του, όποτε καλείται από την «Εύξεινη Πόλη», στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό. Τυχόν έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Β της παρούσας και τυχόν 
τροποποίηση του. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα συνοδευμένα από 
έγγραφο υποβολής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

- Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη 
συμφωνηθείσα αμοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και 
την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του 
λογαριασμού του έργου, μετά από την έκδοση των νομίμων δικαιολογητικών 
τόσο από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της Αναθέτουσας 
Αρχής.

- Τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις πλέον της συμφωνηθείσας τιμής βαρύνουν 
τον ανάδοχο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

- Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση/οι συμβάσεις που θα καταρτισθεί/ούν με 
βάση αυτή, θα διέπεται/ονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε 
διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην 
εκτέλεση της/των σύμβασης/εων, ο/οι ανάδοχος/οι υπάγεται/ονται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
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Μέρος Β, Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενημερωτική Εισαγωγή – Σύντομη περιγραφή του έργου 
CYCLO

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CYCLO
Το Έργο CYCLO επικεντρώνεται στην απογραφή εμπειριών αειφόρου κινητικότητας 
μέσω  εφαρμογών Χρήσης Ποδηλάτων σε μικρά και μεσαία Αστικά Συστήματα  
στην περιοχή της Μεσογείου, με το να συμμετέχει στην διάδοση μιας φιλοσοφίας 
αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Το Έργο CYCLO προωθεί μια ενεργητική συμμετοχή κάθε περιοχής στη στρατηγική 
του έργου, να μετατρέψει μερικές πόλεις που ευνοούν τη χρήση ποδήλατου σε 
Προσβάσιμα Συστήματα με την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων και Ενεργειών 
Ευαισθητοποίησης για την προώθηση χρήσης ποδήλατων. 
Με άλλα λόγια το Έργο CYCLO, θα αναπτύξει μια Συνεργία μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων για να εντοπίσει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες ώστε να 
προωθήσει τη χρήση ποδήλατων ως εναλλακτικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης  
και σχετίζονται με τον Τουρισμό Ποδήλατου.
Τέλος, όσο αφορά τις πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης, μεγάλη έμφαση θα δοθεί 
σε πρωτοβουλίες με συμμετοχή των πολιτών ώστε να διαδοθεί η χρήση του 
ποδήλατου και σε νεαρές ηλικίες.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CYCLO
Επικεφαλής εταίρος:

1. Δήμος Chiaravalle (Ιταλία)
Εταίροι:

2. Δήμος του Pesaro (Ιταλία)
3. Marche Region Culture,Tourism and Commerce Unit (Ιταλία) 
4. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Ελλάδα)
5. Δήμος Ιωαννίνων(Ελλάδα)
6. Νομός Πρέβεζας (Ελλάδα)
7. Δημαρχείο του Soller (Ισπανία)
8. Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Πορτογαλία)
9. Κέντρο Ανάπτυξης (Σλοβενία)
10.Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος)

                                                                       
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CYCLO

 Καταγραφή πληροφοριών στις χώρες Μέλη των Εταίρων σχετικές με το Αστικό 
Περιβάλλον την δομή των περιοχών και τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων 
Μετακίνησης, ειδικότερα σε ότι αφορά τα Υποσυστήματα χρήσης Ποδήλατου

 Επεξεργασία των  7 Master Plans με στόχο τον ορισμό μεσαίων μακροπρόθεσμων 
Στρατηγικών για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου στις περιοχές των 
συμμετεχόντων εταίρων 

 Εφαρμογή των Ενεργειών οι οποίες εντοπίστηκαν στα  in Master Plans, για την 
βελτίωση πρακτικών για την χρήση ποδήλατων

 Ενέργειες Ευαισθητοποίησης  με στόχο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – Διάχυση 
των προσανατολισμών της σχετικές με την χρήση του ποδήλατου σε τοπικό επίπεδο
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

COMPONENT ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις: 
Σχεδιασμός και υλοποίηση 
συστημάτων μετακίνησης με βάση το 
ποδήλατο

07/2010 – 11/2012

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων (Component 3) χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση η οποία φέρει τον τίτλο: «Cycling existing assets analysis» και 
διαρκεί από 01/07/2010 έως 28/02/2011, προβλέπεται η συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με το αστικό περιβάλλον κάθε εταίρου και ειδικότερα η συλλογή στοιχείων 
που να αφορούν στην πολεοδομική διάρθρωση των περιοχών εστιάζοντας δε 
ιδιαίτερα στα συστήματα μαζικής μεταφοράς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
(π.χ αριθμός υπηρεσιών για ποδηλάτες, υποδομές, ποσοστό πολιτών που 
χρησιμοποιούν το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
θέματα που αφορούν στην διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και σε θέματα 
προβολής και προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου. Εντός του συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος και ειδικότερα το μήνα Φεβρουάριο 2011, θα λάβει χώρα 
στην Αθήνα, η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου, στην οποία 
οι εταίροι θα παρουσιάσουν την πορεία της μελέτης που θα υλοποιούν αναφορικά 
με την υφιστάμενη κατάσταση στις περιοχές υλοποίησης του έργου.

Αναφορικά με την πρώτη φάση ο Ανάδοχος οφείλει:
 Να εκπονήσει μελέτη (στην αγγλική γλώσσα) η οποία θα καλύπτει τα 

θέματα τα οποία προαναφέρθηκαν. Η μελέτη θα αφορά περιοχές της 
χώρας μας που θα οριστούν από την Εύξεινη Πόλη και θα προταθούν 
στους εταίρους κατά την πρώτη διακρατική συνάντηση.

 Να συμμετάσχει με δικά του έξοδα στην πρώτη διακρατική συνάντηση 
του έργου εκπροσωπώντας την Εύξεινη Πόλη, αλλά να συμμετάσχει και 
σε οποιαδήποτε άλλη διακρατική συνάντηση, που η διοίκηση της 
Εύξεινης Πόλης θα κρίνει ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη.

 Να συμμετάσχει με δικά του έξοδα στη δεύτερη διακρατική συνάντηση 
που λάβει χώρα στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις περιοχές στις οποίες 
υλοποιεί τη μελέτη, την πορεία της μελέτης που έχει αναλάβει καθώς 
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στη δεύτερη φάση η οποία φέρει τον τίτλο: «Cycling master plans elaboration» 
και διαρκεί από 01/10/2010 έως 30/09/2011 προβλέπεται η εκπόνηση επτά 
σχεδίων με στόχο τον προσδιορισμό μεσοπρόθεσμων στρατηγικών οι οποίες θα 
προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου στις περιοχές των εταίρων. Μετά από τη φάση 
της ανάλυσης κάθε εταίρος προσδιορίζει με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη το 
δικό του σχέδιο (master plan) βασισμένο στην ενσωμάτωση των πολιτικών 
προώθησης του ποδηλάτου στον σχεδιασμό της πόλης. Η Εύξεινη Πόλη έχει 
αναλάβει το συντονισμό της φάσης αυτής και είναι υπεύθυνη για την άρτια 
υλοποίηση των όσων ορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου.

Αναφορικά με τη δεύτερη φάση ο Ανάδοχος οφείλει:
 Να εκπονήσει το σχέδιο (master plan) για τις περιοχές υλοποίησης του 

έργου που θα οριστούν από την Εύξεινη Πόλη.
 Να συμβάλει μαζί με το προσωπικό της Εύξεινης Πόλης στο συντονισμό 

της συγκεκριμένης φάσης ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση των 
όσων ορίζονται στο τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και η 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων.

 Να συμμετάσχει με δικά του έξοδα στην διακρατική συνάντηση που 
προβλέπεται να λάβει χώρα στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2011.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα 
τηλ: 210- 2486041-5 κα. Ευγενία Ζαρόκωστα.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας 
είναι η 02 Ιουλίου 2010.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εύξεινης 
Πόλης (www.efxini.gr).

Άνω Λιόσια 02/07/2010

Ο Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης

Δρ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης


