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ΚΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202633 

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202632  

www.kekpkm.gr  & info@kekpkm.gr  

 
Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE 

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ. 

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες 

Πληροφορίες: Α.Καλαθάς 

ΤΗΛ.: 2321045405, 23210 23640 

FAX:23210 51861 

Email: info@kekpkm.gr 

 

 

 

Σέρρες, 10/05/ 2022 

Αρ. Πρωτ: 7623 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 

και 3.1.4 [προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Eco guides (Δράση 3.1.3)», «Alter tourism development 

business (Δράση 3.1.3)», «Process sales and marketing of local traditional products seminars (Δράση 

3.1.4)] του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και 

ακρωνύμιο MY CAVES, με κωδικό ΟΠΣ 5048155,  που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020» 

 

  

Ο Πρόεδρος του  ΚΔΒΜ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021  για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 

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

2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-

http://www.kekpkm.gr/
mailto:info@kekpkm.gr
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2005) και όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 3/2022  έγκρισης της ανάθεσης υπηρεσιών 

Μετακίνησης, Διαμονής και Εστίασης  στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 του 

έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο 

MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα συνεργασίας INTERREGV-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020» 

5. Την υπ’ αριθμόν 4972/30-6-2021 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ  του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου 

Ν.Ζίχνης  ως  Αναθέτουσα Αρχή και επικεφαλής εταίρος του συνολικού έργου με τίτλο 

«Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο MY CAVES 

6. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 

τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να 

υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «Παροχή Υπηρεσιών, 

Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 

[προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Eco guides (Δράση 3.1.3)», «Alter tourism development business 

(Δράση 3.1.3)», «Process sales and marketing of local traditional products seminars (Δράση 3.1.4)] του 

έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY 

CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας 

INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των  18.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.516,13 €, ΦΠΑ :  3.483,87 €), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο είναι η Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των 

δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 [προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Eco guides (Δράση 3.1.3)», 

«Alter tourism development business (Δράση 3.1.3)», «Process sales and marketing of local traditional 

products seminars (Δράση 3.1.4)] του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND 

EXPLOITATION OF CAVES” και ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020». 

Στο πλαίσιο της πρακτικής –εκπαιδευτικών  επισκέψεων  των προγραμμάτων κατάρτισης πρόκειται να 

αναπτυχθούν ενότητες σε σχέση με τις  Ειδικές Μορφές Τουρισμού καθώς και  Αναπτυξιακές 

δυνατότητες που αυτές παρουσιάζουν.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι ωφελούμενοι από την εκπαιδευτική επίσκεψη να ενημερωθούν σε θέματα 

σχετικά: 

 με τον εναλλακτικό τουρισμό και τις μορφές του 

 τον σπηλαιολογικό τουρισμό 

 το Εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τους διεθνείς κανονισμούς 

 την ταυτότητα των επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού 

 το marketing του εναλλακτικού τουρισμού 

 το προφίλ των τουριστών και την εξυπηρέτηση τους 

 τον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων εναλλακτικού τουρισμού ανάλογα με τα σημεία 

ενδιαφέροντος 

 

Πιο συγκεκριμένα οι επί μέρους δράσεις του παραπάνω έργου αφορούν : 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 3.1.3 

Πρακτική -Εκπαιδευτική επίσκεψη και παροχές ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται 

με τις μετακινήσεις, τη διαμονή και την εστίαση σαράντα εφτά (47) ατόμων, συμμετεχόντων και μη, 

στο πλαίσιο των Δράσεων 3.1.3 προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Eco guides και  «Alter tourism 

development business . Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

1) μια εκπαιδευτική επίσκεψη σαράντα εφτά (47) ατόμων, για 3 ημέρες - 2 διανυκτερεύσεις (26-

27-28 Μαΐου ή 2-3-4 Ιουνίου).  
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2) μια εκπαιδευτική επίσκεψη σαράντα (40) ατόμων, 1 ημέρα στο Σπήλαιο του Μααρά  (21 

Μαΐου)  

 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής: 

Υπηρεσίες Μετακινήσεων-Διαμονής-Εστίασης  

Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες (μετακινήσεις – διαμονή – εστίαση), πρέπει  ενδεικτικά  να 

περιλαμβάνουν: 

 

1η ΗΜΕΡΑ 

Άφιξη στο Σπήλαιο Jagodina  

Παρουσίαση του φορέα από τον εταίρο του σχεδίου  Rodopeja 

Μεσημεριανό γεύμα 

Άφιξη στο ξενοδοχείο 

Δείπνο – Ελεύθερος Χρόνος 

 

2η ΗΜΕΡΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

Επίσκεψη στο Συγκρότημα «Milk House» στο χωριό Σμίλιαν 

Συναντήσεις με εκπροσώπους της Βουλγαρικής Βιομηχανικής Ένωσης (Επιμελητήριο) της πόλης 
Smolyan - Περιφερειακή πόλη και περιφερειακή διοίκηση του Smolyan 

Διάλειμμα για καφέ 

Γνωριμία με τους εταίρους του σχεδίου από τον Δήμο Madan 

Μεσημεριανό γεύμα  

Επίσκεψη στην πόλη Σμόλιαν -  Ελεύθερος χρόνος 

Άφιξη στο ξενοδοχείο  

Δείπνο – Ελεύθερος Χρόνος 
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3η ΗΜΕΡΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ντέβιν - Διάλειμμα για καφέ 

Επίσκεψη στα Αξιοθέατα του Ντέβιν  

Μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο της περιοχής 

Αναχώρηση για Ελλάδα 

 

Μετακίνηση στην Βουλγαρία : Διάθεση κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου, με τον απαιτούμενο 

χώρο για αποσκευές, για  την μεταφορά των ατόμων από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Νέα 

Ζίχνη και την Αλιστράτη του Δήμου Ν.Ζίχνης, στο Σπήλαιο Jagodina της Βουλγαρίας και από την πόλη 

Devin της Βουλγαρίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Νέα Ζίχνη και την Αλιστράτη του Δήμου 

Ν.Ζίχνης , περιλαμβάνοντας όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις σύμφωνα με το προαναφερθέν 

πρόγραμμα. 

Διαμονή: 2 Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό (στην πόλη Devin),  με 

ενδεικτικό αριθμό δωματίων 20  δίκλινα και 7 μονόκλινα  δωμάτια σύμφωνα με το προαναφερθέν 

πρόγραμμα. 

Υπηρεσίες Εστίασης: Μεσημεριανό  γεύμα  για 47 άτομα ημερησίως (40 συμμετέχοντες + 7 άτομα - 

συνοδοί από τον συντονιστή φορέα του προγράμματος).  

Το πρωινό πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο, το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο  σε επισιτιστικές 

επιχειρήσεις των πόλεων όπου πραγματοποιούνται επισκέψεις σύμφωνα με το προαναφερθέν 

πρόγραμμα. Η μετακίνηση προς και από τους χώρους σίτισης αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Εισιτήρια στους χώρους επισκέψεων:  στην προσφορά των υποψήφιων αναδόχων  θα πρέπει να 

υπολογιστούν και να  συμπεριληφθούν και τα εισιτήρια εισόδου  στο  Σπήλαιο Jagodina και στο 

Συγκρότημα «Milk House» στο χωριό Σμίλιαν.  

Κόστη ενοικίασης αιθουσών συναντήσεων: στην προσφορά των υποψήφιων αναδόχων  θα πρέπει να 

υπολογιστούν και να  συμπεριληφθούν τυχόν ενοικιάσεις χώρων  για τις συναντήσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν καθώς και ο εξοπλισμός για την παρουσίαση των φορέων (προβολέας, 

υπολογιστής κλπ). 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει ένα συνοδό  με γνώση κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στην 

Βουλγαρία  καθ’ όλη τη διάρκεια των επισκέψεων (Study visits) σύμφωνα με το προαναφερθέν 
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πρόγραμμα. 

 

Υπηρεσίες Μετακινήσεων Δράσεων 3.1.3  

1η ΗΜΕΡΑ 

Άφιξη – Επίσκεψη στο Σπήλαιο Μααρα 

Παρουσίαση του φορέα 

 

Μετακίνηση στην Ελλάδα  : Διάθεση κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου, για  την μεταφορά 

σαράντα  ατόμων ( 40) από και προς την Νέα Ζίχνη και την  Αλιστράτη του Δήμου Ν.Ζίχνης, στο Σπήλαιο 

Μααρά της Προσουτσάνης Δράμας .  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 3.1.4 

Πρακτική -Εκπαιδευτική επίσκεψη και παροχές ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται 

με τις μετακινήσεις 20 ατόμων,  στο πλαίσιο των Δράσεων 3.1.4 πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο « 

Process sales and marketing of local traditional products seminars». Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

1) δυο εκπαιδευτικές  επισκέψεις  είκοσι   (20) στις 21 Μαΐου και 28 Μάιου  ατόμων σε φορείς 

και τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα και 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 

Υπηρεσίες Μετακινήσεων  

1η ΗΜΕΡΑ 

Άφιξη – Επίσκεψη σε τουριστική επιχείρηση 

Παρουσίαση του επιχείρησης 

 

2η ΗΜΕΡΑ 

Άφιξη – Επίσκεψη σε τουριστική επιχείρηση 

Παρουσίαση του επιχείρησης 

 

 

Μετακίνηση στην Ελλάδα  : Διάθεση κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου, για  την μεταφορά των 

ατόμων από και προς την Νέα Ζίχνη και την  Αλιστράτη του Δήμου Ν.Ζίχνης,  σε επιχειρήσεις του 

Δήμου Νέας Ζίχνης.  

 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

- 63515000-2  Ταξιδιωτικές υπηρεσίες  

 
 
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί 

μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 

του υποψηφίου Αναδόχου. 

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις: 

 

α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την ανάληψη του «Παροχή Υπηρεσιών, Μετακίνησης, 

Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 και 3.1.4 του έργου με τίτλο 

“MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει 

ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 

εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-

ΒULGARIA 2014-2020».  

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο. 

 

β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»  

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 

συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται: 

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

 Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α τις 

οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
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 Ότι η προσφορά τους ισχύει για 180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του Αναδόχου -αναλόγως με την νομική 

μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., 

για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί 

του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει 

να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως πιστοποιητικό / βεβαίωση 

εγγραφής επιμελητηρίου, πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών και ισχύουσας εκπροσώπησης στο 

ΓΕ.ΜΗ, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 
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4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α . Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του. Ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.  

 

Β. Τεχνική ικανότητα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν: 

Αναλυτικό Πρόγραμμα των Επισκέψεων των προγραμμάτων  κατάρτισης με τίτλο «Eco guides (Δράση 

3.1.3)», «Alter tourism development business (Δράση 3.1.3)», «Process sales and marketing of local 

traditional products seminars (Δράση 3.1.4)", το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τις αναλυτικές 

πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ . 

 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά 

του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά 

ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των 

«Οικονομικών Προσφορών». 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό 

ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των παρακάτω κριτηρίων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

Κ1 Προσφερόμενες κατηγορίες ξενοδοχείου  20% 

Κ2 Περιγραφή προτεινόμενου προγράμματος   80% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Κριτήρια με 

βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 

βαθμού με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό 

Β. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν τον ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 

θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή θα καταβληθεί στον ανάδοχο ως εξής : 50% ως προκαταβολή πριν την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής εκδρομής και 50% μετά την ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου, έπειτα από την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και σύμφωνα με τις 

χρηματορροές του έργου. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της Σύμβασης. 

 

9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 18.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έργου. 

 Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, 

 Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το «Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς», που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με 

την τιμή προσφοράς. 

 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
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 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4782/2021 και 

στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 

 

10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 16/05/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Κτίριο του  ΚΔΒΜ  στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  18/05/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο 

Κτίριο του  ΚΔΒΜ  στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, 

ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για  εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους 

του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση 

των εργασιών και πάντως όχι πέραν της λήξεως του έργου και τυχόν παρατάσεων και σε κάθε 

περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 108 του Ν.4782/2021, και του 217 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
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4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

 

13. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ των νόμων  Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021  για 

Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). διαδικασίας 

και την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 45 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κ.Δ.Β.Μ. www.kekpkm.gr και 

στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Κτίριο του  ΚΔΒΜ  

στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που 

αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Δ.Β.Μ.  κ. 

Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.  

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς 

 Προτεινόμενο Ξενοδοχείο. 

 Περιγραφή προγράμματος επισκέψεων 

 

Είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει τα προληπτικά μέτρα, τις οδηγίες και τις 
συστάσεις του ΕΟΔΥ, στο αυστηρότερο δυνατό επίπεδο.  
Σε περίπτωση ματαίωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων , ούτε οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό, ούτε ο ανάδοχος θα δικαιούνται αποζημίωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΡΟΣ: Κ.Δ.Β.Μ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Για την παροχή υπηρεσιών, Μετακίνησης, Διαμονής & Εστίασης, στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 
3.1.3 και 3.1.4 του έργου με τίτλο “MODERNIZATION, PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES ” και 
ακρωνύμιο MY CAVES, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020». 
  
Τ……/Της επιχείρησης …………………….……….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 
……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., email:…………………………….. 
 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

(αριθμητικώς) 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(ολογράφως) 

 

Μετακίνηση, Διαμονή & Εστίαση, στα 
πλαίσια των δράσεων κατάρτισης 3.1.3 
και 3.1.4 του έργου με τίτλο 
“MODERNIZATION, PROMOTION AND 
EXPLOITATION OF CAVES ” και ακρωνύμιο 
MY CAVES, 

 
………………,00 

  

 
 
 

 
Τόπος/ Ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 
 
 

…………………………….. 

(Υπογραφή – Σφραγίδα επιχείρησης) 


