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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
& ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
Θέρμη, 2-12-2022 
Αρ. Πρωτ: 2818/65879 
 
 
ΠΡΟΣ: Π.Α. 
 
 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (project management) του έργου με τίτλο: «Nature 

based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με 

ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799). 

 

 CPV: 72224000-1 

Αριθμός Παραδοτέων:  

Del. 1.1.2 Project management, Del. 1.1.3 Project meeting,  

Del. 2.1.1 Development of the communication plan. 

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 

επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου με τίτλο: «Nature based 

solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο “sol-na” 

(MIS 5066799) του Προγράμματος Interreg IPA II Cross Border Cooperation Programme “Greece- 

Republic of North Macedonia 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς 

πόρους των συμμετεχουσών χωρών: 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αναθέτουσα αρχή Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) 

Είδος διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση μέσω υποβολής προσφοράς 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής 

και εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης 

Προϋπολογισμός 

28.241,94 € Καθαρή αξία  

  6.778,06 € ΦΠΑ (24%)  

35.020,00€ Συνολική αξία 

Συνολική αξία ολογράφως: Τριάντα πέντε χιλιάδες είκοσι ευρώ 

Διάρκεια σύμβασης  Μέχρι τις 15-12-2023 

Κατάθεση προσφορών 
έως 

8-12-2022 ημέρα Πέμπτη,  Ώρα 14:00 μμ 

Ημερομηνία 
αξιολόγησης 

9-12-2022 ημέρα Παρασκευή, Ώρα 10:00 πμ 
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προσφοράς 

Τόπος κατάθεσης 
προσφορών  

Ηλεκτρονικά στο admin@ipgrb.gr ή στη Γραμματεία του Ινστιτούτου  

Ισχύς προσφορών Ένας (1) μήνας 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της πράξης με τίτλο 

«Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» [MIS 

5066799] με ακρωνύμιο «sol-na». Σχετική είναι η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) sol-na – 

CN2 – SO2.4– SC047 που υπεγράφη στις 22/07/2022.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ορθή παροχή των υπηρεσιών. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 

προδιαγραφές των δράσεων ενημέρωσης/πληροφόρησης του προγράμματος, όπως αυτές παρουσιάζονται 

κάθε φορά στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://ipa-cbc-programme.eu 

Το αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στην μελέτη που επισυνάπτεται της παρούσας πρόσκλησης.  

 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15/12/2023. 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά του αναδόχου  θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα, 

• Οικονομική προσφορά, 

• Τεχνική Προσφορά.  

 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά υποβάλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: admin@ipgrb.gr ή στη 

Γραμματεία του Ινστιτούτου, είτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

08:00π.μ. – 15:00μ.μ., μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00μμ. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους 

όρους της υπόψη πρόσκλησης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από την εισήγηση της Επιτροπής 

Προμηθειών του Ινστιτούτου και την απόφαση ανάθεσης από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου. 

Ο Ανάδοχος μετά την αξιολόγησή του και πριν την σύναψη σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει ποινικό 

μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

8. ΤΙΜΗΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

mailto:admin@ipgrb.gr
http://ipa-cbc-programme.eu/
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Το εκτιμώμενο κόστος της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται στις 35.020,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Στο ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα υλοποίησης τα οποία 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει 

με την ολοκλήρωση των εργασιών και μετά από το πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου “sol-na”. 

                                                         
                                                           Η Προισταμένη του ΙΓΒ&ΦΠ 
                                                                           Κ.α.α. 

 

Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου 
Διευθύντρια Ερευνών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Τσίμας Νικόλαος 
Αρχιτέκτων μηχανικός 

Αβέρωφ 44, Τ.Κ. 17235 

Δάφνη Αθήνα 

Τηλ.: 6986664077 

mail: tsimas@gmail.com 

 
2. Ζωγράφος Γεώργιος 

Τζαμάλα 3, Τ.Κ. 33100 

Άμφισσα 

Τηλ. 6979033213 

mail:zografos_giorgos@hotmail.com 

 
Συνημμένα: 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση 

2. Τεχνική Προσφορά 

3. Οικονομική Προσφορά 

4. Προϋπολογισμός έργου 

5. Ενδεικτικό τιμολόγιο 

6. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tsimas@gmail.com
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

Προς: Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ», 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 471110 για την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με  αρ.πρωτ:2818/65879/2-12-2022 που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών διαχείρισης του έργου “sol-na”» 

 

Ο/Η (όνομα) : 

Επώνυμο : 

Όνομα & επώνυμο πατέρα : 

Όνομα & επώνυμο μητέρας : 

Ημερομηνία γέννησης : 

Τόπος γέννησης : 

Τόπος κατοικίας : 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 εδάφιο α της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). 

3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

4. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 

μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

                                                                                                           Ο ΔΗΛΩΝ 

                                  

                                                                                                           (υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με  αρ.πρωτ:2818/65879/2-12-2022 που αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου “sol-na”. 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων 

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

 

Τεχνική Προσφορά 

 

 

Σας υποβάλλω την ακόλουθη τεχνική προσφορά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με  αρ.πρωτ: 2818/65879/2-12-2022 που αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου “sol-na”. 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει για διάστημα ενός (01) μηνός από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 

  

Α/Α 
Τίτλος 
Παραδοτέου 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
-τητα 

Τιμή Μονάδας Τιμή Παραδοτέου 

Σύνολο 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

1.1.2 
Διαχείριση 
έργου  
Προόδου 

Ανά δελτίο 
προόδου 
και έκθεση 
προόδου 

3      

1.1.3 
Διοργάνωση 
συνάντησης 
προόδου 

Κατ’ 
αποκοπή 

1      

2.1.1 
Πλάνο 
επικοινωνίας 

Κατ’ 
αποκοπή 

1      

ΣΥΝΟΛΟ    
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Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου “sol-na” 
 

Προϋπολογισμός πλέον Φ.Π.Α.: 28.241,94 € 
Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: 35.020,00 € 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
 
  

Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “sol-na” 
που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020  
με ενάριθμο Π.Δ.Ε. 2022ΣΕ48260000. 

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.  
 
 

EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, 
τηλ. 2310 471 110 
Email: admin@ipgrb.gr 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   

 
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Nature based solutions for 
prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area”[MIS 5066799] με ακρωνύμιο «sol-na». 
Σχετική είναι η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) sol-na – CN2 – SO2.4– SC047 που υπεγράφη στις 
22/07/2022.  
Τόσο η συνολική πράξη όσο και η παρούσα παροχή υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 15/12/2023, 
εκτός εάν εγκριθεί παράταση της πράξης, η οποία δε θα συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση της 
συμβατικής αμοιβής. 
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των υπηρεσιών διαχείρισης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε 
χιλιάδων και είκοσι ευρώ (35.020,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προέρχεται από την ΣΑΕ 
2022ΣΕ48260000 (ΑΔΑ: ΩΥ9Θ46ΜΤΛΡ-ΕΦ7) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  
Η παρούσα μελέτη αφορά στα παραδοτέα 1.1.2, 1.1.3 και 2.1.1 της πράξης, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 
 

Παραδοτέο 1.1.2 : Υποστήριξη στη διαχείριση έργου (project management) 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση της πράξης καθόλη τη 
διάρκεια της. Ειδικότερα, θα αναλάβει: 
-το συντονισμό με τους εταίρους και τη συνολική εποπτεία του χρονοδιαγράμματος με καταγραφή της πορείας 
παράδοσης των παραδοτέων, 
-τις ευθύνες του υπεύθυνου δημοσιότητας (communication manager) με συχνή επικοινωνία με τον υπεύθυνη 
δημοσιότητας του προγράμματος, 
-τη συμπλήρωση των δελτίων προόδου μετά τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας από όλους τους 
εταίρους, 
-την τήρηση ψηφιακού αρχείου των απαραίτητων εγγράφων για τις επιτόπιες επαληθεύσεις, 
-την προετοιμασία παρουσιάσεων για τη συμμετοχή της αναθέτουσας αρχής στις συναντήσεις προόδου, 
-την προετοιμασία των αιτημάτων πιστοποίησης. 
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει αναλυτικά το έργο για όλους τους μήνες της διάρκειας του 
(συνολικά δεκαεπτά μήνες), από την έναρξη του μέχρι και τη λήξη του.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
- ΤΡΙΑ -3- ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ  

- ΤΡΕΙΣ -3- ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) : 30.600,00 € 

 

 

Παραδοτέο 1.1.3: Διοργάνωση μιας συνάντησης εργασίας στη Θεσσαλονίκη 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες διοργάνωσης μιας συνάντησης εργασίας στα αγγλικά στη Θεσσαλονίκη η 
οποία θα υλοποιηθεί σε χώρο της αναθέτουσας αρχής και θα περιλαμβάνει: 

• καθορισμό της ατζέντας και των θεματικών ανά εταίρο, 

• επικοινωνία με τους εταίρους για την προετοιμασία, 

• χρέη συντονιστή, 

• welcome coffee και πλήρες γεύμα για δώδεκα άτομα, 

• σύνταξη απολογιστικής έκθεσης. 
  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.  

EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, 
τηλ. 2310 471 110 
Email: admin@ipgrb.gr 
 

Τίτλος: 
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου 
“sol-na” 
 
CPV 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής 
συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) : 820,00 € 

 

Παραδοτέο 2.1.1: Πλάνο δημοσιότητας (Communication Plan) 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάρτιση του επικοινωνιακού πλάνου (communication plan) που θα 
ακολουθήσουν από κοινού όλοι οι δικαιούχοι/εταίροι της πράξης με στόχο την προβολή και διάχυση του έργου. 
Το επικοινωνιακό σχέδιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με τον Οδηγό με τίτλο Information & Publicity Guide for final 
beneficiaries και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.ipa-cbc-programme.eu  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (1 CD ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ENA ΕΚΤΥΠΩΜΕΝO ΑΝΤΙΤΥΠO)  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) : 3.600,00 € 

 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
                                                                                                   

                                                                                         Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: 28.241,94 € 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% :  6.778,06 € 

                                                                    Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24%:  35.020,00 € 

 

 
 
 
  

Α/Α 
Τίτλος 
Παραδοτέου 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
-τητα 

Τιμή Μονάδας Τιμή Παραδοτέου 

Σύνολο 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

1.1.2 
Διαχείριση 
έργου  
Προόδου 

Ανά δελτίο 
προόδου 
και έκθεση 
προόδου 

3 8.225,81 1.974,19 24.677,43 5.922,57 30.600,00 

1.1.3 
Διοργάνωση 
συνάντησης 
προόδου 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 661,29 158,71 661,29 158,71 820,00 

2.1.1 
Πλάνο 
επικοινωνίας 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 2.903,23 696,77 2.903,23 696,77 3.600,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28.241,94 6.778,06 35.020,00 € 

EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, 
τηλ. 2310 471 110 
Email: admin@ipgrb.gr 
 

Τίτλος: 
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου 
“sol-na” 
 
CPV 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής 
συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων  
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της πράξης με ακρωνύμιο sol-na του 
προγράμματος IPA διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-
2020». 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως ισχύει, 

• Την ΥΠΑΣΥΔ 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (ΦΕΚ 1099Β/2016) με τίτλο «Σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 

• Την από 15/07/2022 υπογραφείσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με το Public Enterprise for Managing 
and Protection of the Multipurpose Area – JASEN και το University Ss. Cyril & Methodius - Hans Em, 
Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture & Environmental Engineering, 

• Την από 22/07/2022 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης / Subsidy Contract  sol-na – 
CN2 – SO2.4– SC047, 

• Την 38743/13-07-2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση υλοποίησης του έργου 
(ΑΔΑ: 6ΜΕΚΟΞ3Μ-0ΝΒ) και την 4/28-07-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση 
της  εν λόγω απόφασης (ΑΔΑ:94ΑΦΟΞ3Μ-70Λ),  

• Την υπ’ αριθμ. 81396/19-08-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
ΩΥ9Θ46ΜΤΛΡ-ΕΦ7) για την εγγραφή της πράξης sol-na στη ΣΑΕ 482/6 με ενάριθμο 
2022ΣΕ48260000,  

• Τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 που προβλέπει πίστωση 35.020,00 € για 
την υλοποίηση του υποέργου. 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πράξης sol-na, όπως ισχύει κάθε φορά. Αν προκύψει ανάγκη 
παράτασης, η σύμβαση παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία της πράξης χωρίς 
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη διεξαγωγή της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των 
στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 
προδιαγραφές των δράσεων ενημέρωσης/πληροφόρησης του προγράμματος, όπως αυτές παρουσιάζονται 
κάθε φορά στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://ipa-cbc-programme.eu 

 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 
την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 

EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, 
τηλ. 2310 471 110 
Email: admin@ipgrb.gr 
 

Τίτλος: 
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του έργου 
“sol-na” 
 
CPV 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής 
συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων  
 

http://ipa-cbc-programme.eu/
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Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες .      
 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 35.020,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού 
γίνεται τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και σύμφωνα 
με την παράδοση των εργασιών:  
Παραδοτέο 1.3.2 : Διαχείριση έργου:  
Πληρωμή 10.200,00 € μετά την παράδοση καθενός από τα τρία δελτία. Το πρώτο δελτίο έχει περίοδο 
αναφοράς από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μέχρι 31.12.2022, το δεύτερο έχει περίοδο 
αναφοράς από 01.01.2023 ως και 30.06.2023 και το τρίτο έχει περίοδο αναφοράς από 01.07.2023 ως και 
ένα μήνα πριν το τέλος της πράξης.   
Παραδοτέο 1.3.3 : Συναντήσεις εργασίας:  
Πληρωμή 820,00 € μετά τη διοργάνωση της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη.  
Παραδοτέο 2.1.1 Πλάνο επικοινωνίας 
Πληρωμή 3.600,00 € μετά την παράδοση του.    
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη για 
όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.         
 
 
  

 




