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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και 

σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών» 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για την εκπόνηση του έργου: 

«Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και 

σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών». 

Η μελέτη προκηρύσσεται στο πλαίσιο προγράμματος διατοπικής συνεργασίας με τίτλο: «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ» στο οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και είναι Συντονίστρια 

Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Σχεδίου. Οι εταίροι του Προγράμματος είναι τέσσερις (4) 

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) από την Κρήτη και είναι οι εξής: 

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ – (ΑΝΗ) 

2. Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΛΑΣ)  

3. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ) 

4. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΚΟΜΜ)  

 

ΜΕΡΟΣ Α': ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α. 1 Το διατοπικό πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» και οι στόχοι του 

 

Το διατοπικό πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» αποτελεί ένα δίκτυο προώθησης ανάπτυξης διδακτικών 

κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και εντάσσεται στο μέτρο 421Α του τοπικού 

προγράμματος Άξονα 4 - προσέγγισης LEADER των τεσσάρων αναπτυξιακών φορέων της 

Κρήτης: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗ), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ 

(ΑΝΛΑΣ),  ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΚΟΜΜ) και Οργανισμός Ανάπτυξης 

Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ).  

Οι εταίροι του σχεδίου συνεργασίας συνεργάζονται πάνω από είκοσι χρόνια στη βάση της 

φιλοσοφίας του LEADER για την ανάπτυξη της ενδοχώρας και την προώθηση του εναλλακτικού 

τουρισμού στις περιοχές τους. Μέσα από την πολύχρονη συνεργασία αναδείχθηκε η ανάγκη 

εναλλακτικής και συμπληρωματικής δραστηριότητας στις κτηνοτροφικές – ορεινές ζώνες, μέσω 

δέσμης ενεργειών που θα προάγει και θα προωθεί την παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων της 

ντόπιας κτηνοτροφίας και θα συνδυάζεται η παραγωγή αυτή με τον τουρισμό, μέσα από μια 

διδακτική εμπειρία με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους επισκέπτες – τουρίστες της. 

Το μοντέλο που θα αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό αυτό αποτελούν οι διδακτικές φάρμες, οι 

οποίες γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στις γείτονες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Ιταλία.  

Οι διδακτικές φάρμες σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο είναι αγροτικές επιχειρήσεις και 

αγροτουριστικές δομές δομημένες ανάλογα και οργανωμένες, ώστε να υποδέχονται παιδιά και 

εκπαιδευτικές εκδρομές. Προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη φύση και 

την περιοχή τους μέσω των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων 

τους, μέσα από μια συγκεκριμένη μέθοδο, βιωματική, βασισμένη στην ενεργή συμμετοχή των 

νέων. Προωθούν και αναδιαρθρώνουν την ήδη υπάρχουσα παραγωγή τοπικών προϊόντων, καθώς 

και τις τεχνικές παραγωγής τους, προς μια αειφόρα και υγιεινή διατροφή. Προσεγγίζουν τον αστικό 
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πληθυσμό μέσα από την κουλτούρα, τις παραδόσεις και τα επαγγέλματα της αγροτικής γης. 

Προτείνουν ένα μοντέλο ζωής εναλλακτικού χαρακτήρα, σε πλήρη ισορροπία και συγχρονισμό με 

τους κύκλους της φύσης. Προτείνουν, τέλος, μαθήματα και διδακτικά εργαστήρια για να 

υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους δασκάλους και τις γνώσεις τους γύρω από τον  τομέα της 

υγιεινής διατροφής και της εκπαίδευσης γύρω από την αγροτική οικονομία και το περιβάλλον.  

Στρατηγικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι οι διδακτικές φάρμες να γίνουν το μέσο 

μεταφοράς και διάδοσης της κτηνοτροφικής παράδοσης, του τοπικού πολιτισμού, της προστασίας 

του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς με τα πετρόκτιστα 

μητάτα, τις μάντρες, τις Μινωικές Φρυκτωρίες και άλλα. Μας ενδιαφέρει μέσα από το σχέδιό μας 

να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα διαδρομών κρητικών επισκέψιμων μητάτων 

και διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων.  

 

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου είναι οι εξής:  

1. Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, μέσα από δομημένες και συγκεκριμένες 

προτάσεις διαδρομών που θα συνδέουν τις περιοχές όπου θα λειτουργούν οι διδακτικές 

φάρμες.  

2. Δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στους κτηνοτρόφους, μέσα από την 

ενασχόλησή τους στις διδακτικές φάρμες και στις δραστηριότητες που απαρτίζουν μια 

τέτοια καινοτόμα προσέγγιση της μονάδας τους. 

3. Η δημιουργία εκπαιδευτικών αγροκτημάτων και εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στις φάρμες 

για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και για τους επισκέπτες τουρίστες ή μαθητές της 

ευρύτερης περιοχής.  

4. Η προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων και η εξέλιξή τους, μέσα από προτάσεις 

διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος ή προτάσεις ανάδειξης και προώθησής του.  

5. Διάδοση των αποτελεσμάτων και διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας και για τους 

επισκέπτες αλλά και για τα σχολεία – μαθητές. 

6. Αξιοποίηση της πολυετούς συνεργασίας των αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης.    

Οι Διδακτικές Φάρμες: 

 Προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη φύση και τη γη μέσω της 

βιωματικής σχέσης με τα  προϊόντα της, με μια πρακτική προσέγγιση, ενεργό και ευχάριστη.  

 Συμβάλλουν στην προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ των τοπικών προϊόντων, της 

προέλευσης και τις τεχνικές παραγωγής τους, προωθώντας την υγιεινή διατροφή. 

 Φέρνουν κοντά τον αστικό με τον αγροτικό κόσμο, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις 

παραγωγικές δραστηριότητες του. 

 Προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής σε αρμονία με το φυσικό κύκλο. 

 Δημιουργούν Διαδρομές και προτείνουν Εργαστήρια γνωριμίας με τη φύση συμβάλλοντας 

στην προσφορά βιωματικών μορφών  εκπαίδευσης στον τομέα του πολιτισμού και της 

παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων. 

 Αναδεικνύουν σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους της παραδοσιακής οικονομίας. 

 

Επιπλέον οι  Διδακτικές Φάρμες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων των ΟΤΔ 

γιατί: 

 Εκπαιδεύουν τους νέους καταναλωτές σε μια συνειδητή χρήση των τοπικών πόρων και  

τροφίμων, σύμφωνα με την εποχικότητα των βιολογικών κύκλων. 

 Υποστηρίξουν τη διάδοση της μεσογειακής διατροφής.  
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 Φέρνουν τους αυριανούς πολίτες και τις οικογένειές τους κοντά στον αγροτοκτηνοτροφικό - 

αγροτικό κόσμο και στις αρχές της υγιεινής και της ηθικής, με την βιολογική έννοια. 

 Αποδίδουν στην εικόνα του αγρότη και του κτηνοτρόφου  το πολιτιστικό κύρος που του 

ανήκει και του αξίζει. 

 Σχηματίζουν ένα δίκτυο για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μελών του δικτύου. 

 Συμβάλλουν στην  εκμετάλλευση της πολυλειτουργικότητας, προωθώντας την ανάπτυξη 

όλων  των επιχειρηματικών ευκαιριών  που σχετίζονται με την κτηνοτροφική 

δραστηριότητα. 

 Διασφαλίζουν τις δυνατότητες  της μικρής κλίμακας παραγωγής ποιοτικών προϊόντων  ως 

απάντηση / εναλλακτική λύση για την  παγκοσμιοποίηση και μαζικοποίηση της 

κατανάλωσης.  

 Προωθούν την  απασχόληση των νέων νέες καινοτόμες δραστηριότητες. 

 Στον τομέα των ίσων ευκαιριών δίδουν την δυνατότητα σε γυναικείους πληθυσμούς να 

συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο η δημιουργία ενός Δικτύου από Διδακτικές Φάρμες σε επίπεδο ορεινής 

Κρήτης, συμβάλλει στην  ανάπτυξη του τουρισμού και ιδιαίτερα του τουρισμού μικρής κλίμακας, 

τη διατήρηση της άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τη ανάδειξη της οικολογικής και 

κοινωνικής σημασίας και ανασυγκρότηση του ορεινού μειονεκτικού χώρου. Η ανασυγκρότηση 

αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την στήριξη στη παραγωγή επώνυμων προϊόντων σε 

μακροχρόνια προοπτική, και σε συνδυασμό με την ήπια τουριστική ανάπτυξη. 

Σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών 

διασυνδέσεων με τα γειτονικά αστικά κέντρα σε μια λογική ημερησίων μετακινήσεων και τα 

κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένα σημεία υποστήριξης της αναπτυξιακής 

δραστηριότητας στον ορεινό χώρο (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Ιανουάριος 2007). 

Παράλληλα με τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης του ορεινού χώρου, στο πλαίσιο του περιφερειακού 

χωροταξικού σχεδιασμού της Κρήτης  προωθείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών όγκων 

μέσα από την αύξηση της ελκυστικότητας, τη διατήρηση του τοπίου και της φυσικότητας του, τη 

δημιουργία υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Κατά συνέπεια η δημιουργία ενός δικτύου από Διδακτικές Φάρμες εντάσσεται στο γενικότερο 

πλαίσιο σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, ενισχύοντας την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή των ορεινών  και μειονεκτικών περιοχών της Κρήτης. 
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Α.2 Αντικείμενο του έργου του αναδόχου 

 

2.1. Σκοπός – στόχοι σύνταξης της μελέτης  

Σκοπός της Μελέτης είναι η ανάπτυξη διδακτικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και ο σχεδιασμός 

τουλάχιστον 10 σχετικών διαδρομών, ως εξής:  

 δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ.,  

 τρεις (3) στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ,  

 τέσσερις (4) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΗ,  

 μία (1) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΛΑΣ.  

Η μελέτη θα υποδείξει τα σημεία στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν 

Διδακτικές Φάρμες, οι υποδομές που απαιτούνται κλπ, και θα γίνει και η αντίστοιχη αποτύπωση σε 

χάρτη και περιγραφή ανά διαδρομή. 

Η μελέτη οφείλει  να καθορίσει και να χαράξει τις θεματικές διαδρομές διδακτικών αγροκτημάτων, 

πάνω στις οποίες υπάρχει παράλληλα η  δυνατότητα ανάδειξης μνημείων και εγκαταστάσεων  

αγροτοκτηνοτροφικής κληρονομιάς, να  καταδείξει τα σημεία εκείνα που προσφέρουν συνέργειες 

εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού και τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούν να 

αναπτυχθούν δραστηριότητες αξιοποίησης παραδοσιακών παραγωγικών χώρων που σχετίζονται με 

την κτηνοτροφική δραστηριότητα. 

Επίσης η μελέτη θα πρέπει να υποδείξει τις συμπληρωματικές δράσεις που θα πρέπει να 

συνοδεύουν τις Διδακτικές Φάρμες, όπως η Δημιουργία έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού για την 

προβολή των διαδρομών που θα υποδείξει η μελέτη, χάρτης με τις διαδρομές της Κρήτης, DVD, 

κλπ. 

 

2.2 Καθορισμός περιοχής μελέτης  

Η περιοχή για την οποία θα συνταχθεί η μελέτη είναι ο ορεινός και μειονεκτικός χώρος της Κρήτης 

που είναι περιοχή Παρέμβασης του LEADER και συγκεκριμένα οι δημοτικές ενότητες, όπως αυτές 

εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. 

 

Α. 3 Περιεχόμενο μελέτης  

Η μελέτη θα διαρθρωθεί γύρω από τα παρακάτω κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1. (Α ΦΑΣΗ) 

Α1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Α2. Κριτήρια δημιουργίας διδακτικής κτηνοτροφικής φάρμας   

Α3. Διεθνή εμπειρία διδακτικής φάρμας  

Κεφάλαιο 2. (Β ΦΑΣΗ)   

Β1. Σημεία όπου μπορούν να δημιουργηθούν διδακτικές φάρμες 

Β2. Διαδρομές όπου μπορεί να αναπτυχθεί εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού γύρω από 

την κτηνοτροφία 

 

Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της μελέτης ανά Φάση και ενότητα έχουν ως εξής:  
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3.1: Α ΦΑΣΗ 

3.1.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης   

Η υφιστάμενη κατάσταση που θα περιγραφεί πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις επόμενες ενότητες 

της μελέτης και ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφερθεί τουλάχιστον στα παρακάτω σημεία: 

 Γενική περιγραφή – οριοθέτηση των περιοχών παρέμβασης ανά Νομό. 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αξιολόγηση και δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος της κάθε περιοχής παρέμβασης μέσα από την κωδικοποιημένη και 

συνοπτική περιγραφή στοιχείων όπως ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες περιοχές, αξιόλογους γεωλογικούς 

σχηματισμούς, ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας των περιοχών στις οποίες μπορούν να 

αναπτυχθούν οι διδακτικές Φάρμες κ.λπ.  

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Αξιολόγηση και δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης αρχιτεκτονικού 

περιβάλλοντος των υπό μελέτη περιοχών όπως: παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία (πχ 

μητάτα, μάντρες), έργα ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, ιστορικά και 

θρησκευτικά μνημεία, λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής, αξιόλογα 

πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις, ψυχαγωγία – τέχνες, κλπ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Αξιολόγηση, καταγραφή και ομαδοποίηση των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παραδοσιακές παραγωγικές  δραστηριότητες και τα 

τοπικά προϊόντα που σχετίζονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Επίσης ο μελετητής 

θα συλλέξει και θα καταγράψει ιδιαιτέρως όλα τα αξιόλογα μνημεία και κτίρια τα οποία 

αναδεικνύουν την κτηνοτροφική  κληρονομιά της περιοχής.  

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Αξιολόγηση και καταγραφή υφιστάμενων υποδομών που μπορεί να 

συμβάλλουν  στην υποστήριξη των νέων  θεματικών Διδακτικών διαδρομών όπως: οδικό 

δίκτυο, υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών, προσβάσεις, κ.λπ. Έργα 

διευκόλυνσης επισκεπτών (κέντρα πληροφόρησης, χώροι αναψυχής και υπαίθριας εστίασης, 

παρατηρητήρια, θέσεις ανάπαυσης, θέας - κιόσκια, υπάρχουσα σήμανση, σημεία 

ενημέρωσης, ενημερωτικές πινακίδες, σημεία στάθμευσης αυτοκινήτων), Καταλύματα 

(ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικά καταλύματα κλπ). Άλλες 

υπάρχουσες υποδομές αναψυχής, Ορειβατικά καταφύγια – ορεινές κατασκηνώσεις, 

Αξιόλογοι χώροι εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία), Τουριστικό δίκτυο 

εξυπηρέτησης (αγροτουριστικά γραφεία κλπ), Υποδομές που υλοποιήθηκαν με 

προηγούμενα προγράμματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης και σχετίζονται με το υπό μελέτη 

δίκτυο. 

3.1.2. Κριτήρια δημιουργίας κτηνοτροφικής διδακτικής φάρμας  

Στο συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης ο ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει : 

 τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

τέτοιων δραστηριοτήτων (προδιαγραφές κτισμάτων, ελάχιστος χώρος, αν απαιτείται και 

υπαίθριος χώρος κ.λπ.) 

 ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να διαθέτει ο κτηνοτρόφος για να έχει τη 

δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας της Διδακτικής Φάρμας. 

 ελάχιστες προϋποθέσεις της ευρύτερης της φάρμας περιοχής . 

Για να οριστούν τα κριτήρια δημιουργία διδακτικών φαρμών θα πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη και να αναφερθούν:  

 πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
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 πιθανοί περιορισμοί και απαγορεύσεις  

 η φέρουσα ικανότητα της περιοχής μελέτης, ιδιαίτερα για τις προστατευόμενες περιοχές, 

ή τις περιοχές ειδικού καθεστώτος (π.χ. αρχαιολογικές ζώνες) 

  

3.1.3 Διεθνής εμπειρία στο θέμα της διδακτικής φάρμας  

Ο μελετητής στο τμήμα αυτό καλείται να αναφερθεί στη διεθνή εμπειρία γύρω από το θέμα της 

διδακτικής φάρμας και να παρουσιάσει συγκεκριμένο παράδειγμα καλής πρακτικής.  

Ειδικότερα, θα αναφερθεί στις χώρες εκείνες που παρουσιάζουν παραδείγματα ανάπτυξης του 

θεσμού της διδακτικής φάρμας διεθνώς και πως αυτός ο θεσμός έχει εδραιωθεί και αναπτύσσει 

ειδικό κοινό και ομάδα - στόχο επισκεπτών μιας περιοχής. Επιπλέον θα παρουσιάσει και την 

προστιθέμενη αξία της λειτουργίας της διδακτικής φάρμας στην ευρύτερη περιοχή ή στη χώρα σε 

οικονομικούς και κοινωνικούς όρους και δείκτες. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που 

έχουν αναφερθεί για την περιοχή μελέτης στο κεφάλαιο της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή 

μελέτης θα παρουσιάσει ένα τουλάχιστον παράδειγμα – καλή πρακτική που να έχει κοινά 

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ανάπτυξης με τα αντίστοιχα της Κρήτης.  

 

3.2: Β ΦΑΣΗ  

 

3.2.1 Σημεία - πρόταση δημιουργίας διδακτικών φαρμών   

Το περιεχόμενο του κεφαλαίου Β.1 διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: 

3.2.1.1. Καθορισμός των σημείων της περιοχής μελέτης στα οποία υπάρχει η δυνατότητα 

ανάπτυξης εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με την 

κτηνοτροφική δραστηριότητα.  

Ο μελετητής στο στάδιο αυτό της μελέτης θα προτείνει τα σημεία – περιοχές -εκείνα μέσα στην 

περιοχή παρέμβασης στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ειδικών 

μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα μορφές που σχετίζονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα.  

Ο μελετητής υποχρεούται στην τεκμηριωμένη αναφορά και διασύνδεση των κριτηρίων που 

προέκυψαν από την Α΄ Φάση για την επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών και σημείων.  

Προϋπόθεση για τον καθορισμό των παραπάνω χώρων και υποχρέωση του μελετητή είναι να 

διερευνήσει: 

 Αν οι πλησιέστεροι οικισμοί διαθέτουν υποδομές για την υποστήριξη ανάλογων 

δραστηριοτήτων (κέντρα υγεία, διοικητικές υπηρεσίες, φαρμακεία, καταστήματα κ.λπ.) 

 Αν οι προτεινόμενες περιοχές έχουν προταθεί ή είναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 

2000 η σε άλλες συνθήκες η καθεστώς προστασίας. 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προτεινόμενων χώρων προς εγκατάσταση των όποιων 

πιθανών δραστηριοτήτων. 

 Τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσιολατρικού τουρισμού ενισχύοντας 

παράλληλα εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το περιβάλλον της κάθε περιοχής. 

 

3.2.1.2. Καθορισμός των σημείων της περιοχής μελέτης στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν 

Διδακτικές Φάρμες για την ανάδειξη των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων 
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Στο τμήμα αυτό της μελέτης και έχοντας ήδη καθοριστεί οι περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα 

χάραξης θεματικών Διδακτικών διαδρομών ο μελετητής υποχρεούται να προχωρήσει στη 

χωροθέτηση συγκεκριμένων σημείων στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Διδακτικής 

Φάρμας και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση παραδοσιακών παραγωγικών 

διαδικασιών που σχετίζονται με την κτηνοτροφία και γενικά με την ζωή στην ορεινή ύπαιθρο. 

Στο συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης ο μελετητής εκτός από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη 

τα κριτήρια της Α Φάσης, θα πρέπει να καθορίσει: 

 τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

τέτοιων δραστηριοτήτων (προδιαγραφές κτισμάτων, ελάχιστος χώρος, αν απαιτείται και 

υπαίθριος χώρος κ.λπ.) 

 τους εναλλακτικούς τρόπους μέσω των οποίων θα γίνεται η παρουσίαση των παραδοσιακών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και τα μέσα που θα απαιτηθούν (π.χ. τα απαραίτητα 

αντικείμενα μέσω των οποίων θα διεξάγεται η βιωματική διαδικασία της παραγωγής). Ο 

μελετητής πρέπει να αναφερθεί και στο απαραίτητο εποπτικό υλικό που οι ενδιαφερόμενοι 

επενδυτές παράλληλα με τους θεματικούς χώρους θελήσουν να αναπτύξουν και 

δραστηριότητες εκθεσιακού χαρακτήρα.   

 τον τρόπο λειτουργίας των χώρων της Διδακτικής Φάρμας.  

 πιθανές συνεργασίες προκειμένου η δραστηριότητα να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται 

στους στόχους της.  

 τρόπους συνεργασίας με τους τουριστικούς ή και άλλους φορείς της περιοχής.  

 τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής για τη 

χρήση των αναφερόμενων χώρων και για εκπαιδευτικούς λόγους κ.λπ. 

 τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων  

Τα προτεινόμενα σημεία θα πρέπει να αποτυπώνονται φωτογραφικά και σε χάρτη.  

 

3.2.2 Διαδρομές εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού γύρω από την κτηνοτροφία  

Ο μελετητής λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από τα δύο προηγούμενα κεφάλαια θα 

προχωρήσει στον καθορισμό, τη χωροθέτηση και την ονομασία, ανάλογα με το θεματικό πεδίο, των  

θεματικών διαδρομών στις οποίες υπάρχει η κρίσιμη μάζα αξιόλογων στοιχείων  και κτιρίων 

αγροτικής - κτηνοτροφικής κληρονομιάς προς ανάδειξη και αξιοποίηση. Οι διαδρομές θα πρέπει να 

είναι κατ’ ελάχιστον σε αριθμό ως εξής: δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ., τρεις (3) 

στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ, τέσσερις (4) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΗ, και μία 

(1) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΛΑΣ. 

Για κάθε προτεινόμενη διαδρομή ο μελετητής υποχρεούται να αναφέρει: 

 το θέμα της διαδρομής με τεκμηρίωση της επιλογής του   

 την ονομασία της διαδρομής με παράλληλη αιτιολόγηση για την επιλογή του ονόματος 

 τα μνημεία ή τα κτίρια κτηνοτροφικής χρήσης που υπάρχουν κατά μήκος της διαδρομής, με 

σύντομη εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασής τους και εκτίμηση για τις παρεμβάσεις που  

μπορούν να υλοποιηθούν.  

 σε ποιους απευθύνεται σε περίπτωση που αποτελεί διαδρομή ειδικών ενδιαφερόντων  

 τη χρονική διάρκεια της διαδρομής, την προσπελασιμότητα του οδικού δικτύου που την 

αποτελεί και τους τρόπους που μπορεί ο περιηγητής ή ο επισκέπτης να τη διανύσει 

 το βαθμό δυσκολίας της διαδρομής 
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 χάρτη της διαδρομής σε κατάλληλη κλίμακα (1:10.000 ή 1:5.000 ανάλογα με το μέγεθος και 

σύμφωνα με την κρίση του μελετητή) και σε ψηφιακή μορφή 

 συντεταγμένες GPS  

 συνοπτική περιγραφή σε ειδικό - λογοτεχνικό κείμενο προβολής / δημοσιότητας διαδρομών  

Ο μελετητής προκειμένου για τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των διδακτικών θεματικών 

διαδρομών πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

αναδεικνύουν την ταυτότητα της κάθε περιοχής, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της και 

τον ενιαίο χαρακτήρα της.  

Η κάθε φάση της μελέτης θα πρέπει να παραδοθεί σε τέσσερα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD) με κείμενα σε pdf και σε word, πίνακες και γραφήματα σε μορφή xls, 

φωτογραφίες σε μορφή jpeg και οι χάρτες σε επεξεργάσιμη μορφή αλλά και σε pdf ή jpeg.   

 

Α. 4 Διάρκεια υλοποίησης και προϋπολογισμός του έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μεταξύ 

Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, σε τρεις μήνες από την υπογραφή της.  

Ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά φάση έχει ως εξής:  

Παράδοση Α ΦΑΣΗΣ: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης  

Παράδοση Β ΦΑΣΗΣ: 2 μήνες από την παράδοση της Α Φάσης  

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο είναι και το ανώτατο 

όριο για την υποβολή προσφορών, ως εξής: 

 

Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά συμμετέχουσα ΟΤΔ έχει ως εξής:  

 

ΟΤΔ ΠΟΣΟ (€) 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 10.000 

Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ 2.500 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ 5.000 

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 7.500 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000 

 

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω συνολικό ποσό θα απορρίπτεται. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

«Μελέτη για την 

ανάπτυξη των 

διδακτικών 

κτηνοτροφικών 

αγροκτημάτων στην 

Κρήτη και σχεδιασμός 

τουριστικών 

διαδρομών» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

Αριθμητικώς 25.000 23% 5.750 30.750 

Ολογράφως 
Είκοσι πέντε 

χιλιάδες 

Είκοσι τρία 

τις εκατό 

Πέντε χιλιάδες 

εφτακόσια 

πενήντα 

Τριάντα χιλιάδες 

εφτακόσια 

πενήντα 
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ΜΕΡΟΣ В' 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Β1. Θεσμικό πλαίσιο 

 

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ειδικότερα σε: 

1. Το Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114) 

2. Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α’/2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 

346/98 (Α’230), ‘προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 

1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 

1997», στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

4. Το Ν.3469/2006, ΦΕΚ Α’ 131 28.6.2006, «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεων και λοιπές διατάξεις» 

5. Το Ν.2472/1997, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και το Ν.3471/2006, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και τροποποίηση του 

Ν2472/97 

6. Το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την 

οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 

2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 

8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005. (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007). 

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν 

προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή 

συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007. 

10. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 



 12 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

11. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

14. Την ΚΥΑ 401/10-3-2010, Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την ΥΑ 1577/22-7-2010 «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του 

Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16.  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. 

17. Την με αρ.πρωτ. 27509-23-07-2014 απόφαση ένταξης σχεδίου συνεργασίας με τίτλο 

«ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» στο Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" 

(ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α – διατοπική συνεργασία.  

18. Την απόφαση από το Πρακτικό 51 από 31/7/2014 της Ε.Δ.Π.  της Αναπτυξιακής 

Ηρακλείου για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

19. Την απόφαση από το Πρακτικό 22/25-6-2014 της Ε.Δ.Π.  της Αναπτυξιακής Λασιθίου για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

20. Την απόφαση από το Πρακτικό 3/2014 από 31/7/2014 της Ε.Δ.Π.  του Οργανισμού 

Ανάπτυξης Κρήτης για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

21. Την απόφαση από το Πρακτικό 45 – 7/7/2014 της Ε.Δ.Π. του Αναπτυξιακού Κέντρου 

Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβυζίου ΑΚΟΜΜ - Ψηλορείτης για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού  

 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο 4/8/2014 στις παρακάτω 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

Α/Α Εταίρος Προγράμματος web- site: 

1 Αναπτυξιακή Ηρακλείου www.anher.gr 

2 Αναπτυξιακή Λασιθίου www.anlas.gr 

3 Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης www.oakae.gr 

4 ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  www.akomm.gr 

 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα των παραπάνω εταιρειών και η παραλαβή της 

γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από την ιστοσελίδα τους, όπως αναφέρονται στο Μέρος Β - ΚΕΦ1. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

http://www.anher.gr/
http://www.anlas.gr/
http://www.oakae.gr/
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Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των εταιρειών, όπως αναφέρονται στο Μέρος Β - ΚΕΦ 1. 

Β. 2 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 4/09/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Ν. Παχάκη 2, Αρχάνες 70100, 

Ηράκλειο Κρήτης. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

Β.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής 

δικαιολογητικά : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής στην οποία : 

α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού  

β) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση  

γ) θα δηλώνεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

  δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 

  δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

- εκκαθάρισης 

  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση 

  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους 

γ)  θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται. 

2.  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, που 

θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής.  

3. Σε περίπτωση νομικού προσώπου το εν ισχύ καταστατικό του, εφόσον είναι κωδικοποιημένο, 

διαφορετικά το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις του έως την 

ημερομηνία υποβολής του φακέλου. 
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Οι Ενώσεις προμηθευτών/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να 

προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην 

ένωση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό 

μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου.  

Εφόσον οι προμηθευτές/μέλη κοινοπραξίας συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Όλη η προσφορά θα υποβληθεί σε ενιαίο φάκελο και θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα: 

Α) Πρωτότυπα δικαιολογητικά  

Β) Φωτοαντίγραφα σε κλειστούς υπό-φακέλους. 

Κάθε υπο-φάκελος θα περιλαμβάνει: 

α) φάκελο δικαιολογητικών, 

β) φάκελο τεχνικής προσφοράς, 

γ) φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Τα φυσικά πρόσωπα: 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το 

οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το 

οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με τους όρους της, τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

β) Τα νομικά πρόσωπα  

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση, όπως εκάστοτε 
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ισχύει και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης. 

γ) Οι Ενώσεις προμηθευτών/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή/ μέλος κοινοπραξίας που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

Εφόσον οι προμηθευτές/μέλη κοινοπραξίας συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Β.4 Περιεχόμενο φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης η 

κατανόηση και η ικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Τα 

αναφερόμενα παρακάτω δεν αποκλείουν και την παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο 

υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του. 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Κατάλογο σχετικών έργων του διαγωνιζόμενου κατά την τελευταία τριετία και τα 

βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών του.  

 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε θέματα που 

συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. 

 Διαδικασία υλοποίησης του Έργου. 

 Την Οργάνωση της Ομάδας Υλοποίησης του έργου, που θα περιλαμβάνει:   

α. Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ομάδας με τα βασικά του επιστημονικά και επαγγελματικά 

προσόντα. 

β. Τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, οι οποίοι προτείνονται για τη 

στελέχωση της Ομάδας Έργου, τα βασικά  επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα τους και  το 

ρόλο κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου.  

γ. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών. 

 Εάν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα 

στελέχη του Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ 

αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια του παρόντος έργου και τη συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου στη θέση 

που προτείνονται.  

 Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναλύονται διεξοδικά οι εργασίες του Έργου σύμφωνα µε 

τα χρονικά όρια των παραδοτέων του.  

 Αρχική πρόταση μεθοδολογίας υλοποίησης της μελέτης, με κατ’ ελάχιστον περιγραφή των 

κεφαλαίων του Μέρους Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. 

 Παρουσίαση ανάλογων μελετών που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν. 

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. 
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Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να 

βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 

 

Β. 5 Περιεχόμενο φακέλου «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Για την οικονομική προσφορά να συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Σχεδιασμός – 

εκτύπωση 

εκπαιδευτικού 

φακέλου 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 

(%) 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

αριθμητικώς 

 

 

 

 

  

ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.6 Υποβολή προσφορών  

Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά, αυτή υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη και χωρίς σβησίματα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η υπεύθυνη δήλωση και 

η βεβαίωση εκπροσώπησης, όπου απαιτείται κλπ. 

Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, (μέσα στον κυρίως 

φάκελο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο (μέσα στον κυρίως 

φάκελο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία: 

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφεται και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά. Μονογράφονται οι φάκελοι των Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, 

μονογράφεται και αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων. Δικαίωμα γνωστοποίησης των οικονομικών προσφορών και παρουσίας κατά 

την αποσφράγιση έχουν μόνο όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν απορρίφθηκαν κατά τα 

προηγούμενα στάδια αξιολόγησης. 

β)  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, 

κατά την αξιολόγηση, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κατά 

περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεις, είναι άκυρες και λογίζονται σαν να μην έχουν 

υποβληθεί ποτέ. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται δεκτές. Προσφορές στις οποίες υπάρχουν 

διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της Επιτροπής, απορρίπτονται. Προσφορές 

από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την 

αρμόδια επιτροπή. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν 

αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να 

αναλάβει την προμήθεια. 

Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα 

από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Β.7 Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική 

όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς 

προαιρετικών υπηρεσιών. 
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Β.8 Τιμές προσφορών – νόμισμα  

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Β.9 Αξιολόγηση προσφορών  

Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• η συμφωνία των προσφερομένων υπηρεσιών με τους όρους της διακήρυξης 

• η απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους 

του αναδόχου για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

• η ποιότητα ανάλογων έργων που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο 

• η ποιότητα της πρότασης μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης  

• η οικονομική προσφορά 

 

Ι) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως 

εξής: 

1. Εμπειρία του αναδόχου  

2. Πρόταση προσέγγισης του έργου  

3. Στελέχωση του αναδόχου – σύνθεση ομάδας έργου  

Η βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων γίνεται με συντελεστές βαρύτητας, όπως περιγράφονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

βαρύτητας 

Α Εμπειρία του αναδόχου 50% 

Α.1 Γενική εμπειρία σε έργα / υπηρεσίες σχετικά με την 

εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης, την εκπόνηση 

αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων και λοιπών 

συναφών έργων / υπηρεσιών σε αντίστοιχους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς αναπτυξιακούς φορείς. 

10% 

Α.2 Ειδική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα / υπηρεσίες ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων 

40% 
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Β Πρόταση προσέγγισης του έργου 20% 

Β.1 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 15% 

Β.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 5% 

Γ Στελέχωση του αναδόχου - σύνθεση ομάδας έργου 30% 

Γ.1 Σύνθεση, επάρκεια και εμπειρία της του Ομάδας Έργου. 20% 

Γ.2 Οργάνωση και κατανομή εργασίας στην Ομάδα Έργου. 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

I I )  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Οικονομική αξιολόγηση γίνεται με βάση τις προσφορές που θα κατατεθούν. 

ΙΙΙ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στη συνολική βαθμολογία στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συμμετέχει η Τεχνική 

Προσφορά κατά 80% ενώ η Οικονομική Προσφορά συμμετέχει κατά 20%. 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης  προσφοράς γίνεται με τον τύπο: 

Λ = (0,80) * ( Βi / Βmax ) + (0,20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λ το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Β. 10 Ενστάσεις  

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της νομιμότητας διενέργειάς του, της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν ή των Αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλονται 

εγγράφως με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι ενστάσεις ελέγχονται από την 

αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού και αποφασίζει σχετικά η Ε.Δ.Π. της Αναπτυξιακής 

Ηρακλείου.  

Β.11 Πληρωμές – κρατήσεις – πηγή χρηματοδότησης  

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί εφάπαξ, με την 

παράδοση και παραλαβή – όπως αμέσως κατωτέρω περιγράφεται - του συνόλου του έργου και μετά 

την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

Τιμολόγιο του προμηθευτή και όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από το Λογιστήριο της 

Αναπτυξιακής Ηρακλείου. 

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται κατά 100% από τον Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης 

LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, και ειδικότερα κατά 95% 
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από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ - «Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές  περιοχές») και κατά 5% από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Β.12 Παράδοση – παραλαβή  

Κατά την παραλαβή του έργου θα υπογραφεί σχετικό πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή.  

Η επιτροπή παραλαβής αν διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος αρνείται να εκτελέσει το έργο που του 

ανατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που υπογράφτηκε, μετά από 

πρόταση του Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή 

Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση αν ο ανάδοχος δεν 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να αποφασίσει για την επιβολή προστίμου, μέχρι το 10% 

του ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). 

Β.13 Κυρώσεις  

Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (10) ημερών: 

α) Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη 

β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με απόφαση της ΕΔΠ της 

Αναπτυξιακής Ηρακλείου, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν. 

Γενικά σε κάθε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. 

Β.14 Διάρκεια της σύμβασης 

Α) Η σύμβαση το κείμενο της οποίας θα δοθεί στον προμηθευτή μετά την κατακύρωση του 

πρόχειρου διαγωνισμού αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και λήγει 3μήνες μετά, με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

Β) Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τυχόν 

αυξομείωση των ποσοτήτων των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης παραιτείται από κάθε αξίωση σε 

περίπτωση καταργήσεως υπηρεσίας ή μεταφοράς της σε άλλο. 

Γ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της ολικής ή μερικής κατακύρωσης, της 

επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού. 

Β.15 Γενικά 

Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού κατισχύει 

κάθε άλλου κειμένου. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται στην 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, μετά από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους 

όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία μας. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται 

από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, Π.Δ. 394/96, Π.Δ. 118/2007, Π. Δ.60/2007 και Ν. 2503/97. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Τ.Π. LEDER ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» 

1. Αναπτυξιακή Λασιθίου  

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αγίου Αντωνίου 

Βουλισμένης 

Βραχασίου 

Βρουχά 

Βρυσών 

Ελούντας 

Έξω Λακωνίων 

Έξω Ποτάμων 

Ζενίων 

Καλού Χωριού 

Καρυδίου 

Καστελίου Φουρνής 

Κριτσάς 

Κρούστα 

Λατσίδας 

Λιμνών 

Λούμα 

Μέσα Λακωνίων 

Μιλάτου 

Νεάπολης 

Νικηθιανού 

Πρίνας 

Σκινιά 

Φουρνής 

Χουμεριάκου 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αγίου Ιωάννη 

Καβουσίου 

Κάτω χωριού 

Παχειάς Άμμου 

ΣΗΤΕΙΑΣ Σητείας (εκτός σχεδίου) 
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2. Αναπτυξιακή Ηρακλείου 

ΔΗΜΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

Δ.Δ.Πύργου 

Δ.Δ.Αχεντριά 

Δ.Δ.Εθιάς 

Δ.Δ.Καλυβίων 

Δ.Δ.Λιγορτύνου 

Δ.Δ.Μεσοχωρίου 

Δ.Δ.Παρανύμφων 

Δ.Δ.Πραιτωρίων 

Δ.Δ.Τεφελίου 

Δ.Δ.Χαρακίου 

Δ.Δ.Χάρακος 

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Δ.Δ.Αγίων Παρασκιών 

Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου 

Δ.Δ.Αλαγνίου 

Δ.Δ.Αστράκων 

Δ.Δ.Αστριτσίου 

Δ.Δ.Δαμανίων 

Δ.Δ.Καλλονής 

Δ.Δ.Καταλαγαρίου 

Δ.Δ.Κουνάβων 

Δ.Δ.Μελεσών 

Δ.Δ.Μεταξοχωρίου 

Δ.Δ.Μυρτιάς 

Δ.Δ.Πεζών 

Δ.Δ.Χουδετσίου 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Δ.Δ.Αγίων Δέκα 

Δ.Δ.Αγίου Κυρίλλου 

Δ.Δ.Αμπελούζου 

Δ.Δ.Απεσωκαρίου 

Δ.Δ.Βαγιονιάς 

Δ.Δ.Βασιλικής 

Δ.Δ.Βασιλικών Ανωγείων 

Δ.Δ.Γκαγκαλών 

Δ.Δ.Μητροπόλεως 

Δ.Δ.Μιαμούς 

Δ.Δ.Πλατάνου 

Δ.Δ.Πλώρας 

Δ.Δ.Χουστουλιανών 

ΚΟΦΙΝΑ 

Δ.Δ.Ασημίου 

Δ.Δ.Άνω Ακρίων 

Δ.Δ.Διονυσίου 

Δ.Δ.Λουρών 

Δ.Δ.Σοκαρά 

Δ.Δ.Σταβιών 

Δ.Δ.Στερνών 

Δ.Δ.Στόλων 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Δ.Βασιλειών 
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ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ.Βουτών 

Δ.Δ.Δαφνέ 

Δ.Δ.Σκαλανίου 

Δ.Δ.Σταυρακίων 

ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ 

Δ.Δ.Γαζίου 

Δ.Δ.Αχλάδας  

Δ.Δ.Καλεσιών 

Δ.Δ.Ροδιάς 

Δ.Δ.Φόδελε 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Δ.Δ.Αρκαλοχωρίου 

Δ.Δ.Γαρίπας 

Δ.Δ.Ινίου 

Δ.Δ.Καστελλιανών 

Δ.Δ.Λευκοχωρίου 

Δ.Δ.Πανοράματος 

Δ.Δ.Παρτίρων 

Δ.Δ.Πατσιδερού 

ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Δ.Δ.Θραψανού 

Δ.Δ.Βόνης 

Δ.Δ.Ζωφόρων 

Δ.Δ.Σαμπά 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

Δ.Δ.Καστελλίου 

Δ.Δ.Αμαριανού 

Δ.Δ.Αποστόλων 

Δ.Δ.Αρχαγγέλου 

Δ.Δ.Ασκών 

Δ.Δ.Γερακίου 

Δ.Δ.Ευαγγελισμού 

Δ.Δ.Καρουζανών 

Δ.Δ.Κασταμονίτσης 

Δ.Δ.Λιλιανού 

Δ.Δ.Λυττού (Ξιδά) 

Δ.Δ.Μαθιάς 

Δ.Δ.Πολυθέας 

Δ.Δ.Σμαρίου 

ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΙΡΩΝ 

Δ.Δ.Μοιρών 

Δ.Δ.Αληθινής 

Δ.Δ.Αντισκαρίου 

Δ.Δ.Γαλιάς 

Δ.Δ.Καστελλίου 

Δ.Δ.Κουσέ 

Δ.Δ.Περίου 

Δ.Δ.Πετροκεφαλίου 

Δ.Δ.Πηγαϊδακίων 

Δ.Δ.Πόμπιας 

Δ.Δ.Ρουφά 

Δ.Δ.Σκουρβούλων 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Δ.Καμηλαρίου 
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ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ.Πιτσιδίων 

Δ.Δ.Σίβα 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΟΥΒΩΝ 

Δ.Δ.Γουβών 

Δ.Δ.Ανωπόλεως 

Δ.Δ.Ελαίας 

Δ.Δ.Επάνω Βαθείας 

Δ.Δ.Καλού Χωρίου 

Δ.Δ.Κάτω Βαθείας 

Δ.Δ.Κόξαρης 

Δ.Δ.Χαρασού 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

Δ.Δ.Επισκοπής 

Δ.Δ.Αϊτανίων 

Δ.Δ.Γαλίφας 

Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου 

Δ.Δ.Σγουροκεφαλίου 

ΜΑΛΙΩΝ 

Δ.Δ.Μαλίων 

Δ.Δ.Κρασίου 

Δ.Δ.Μοχού  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ.Δ.Λιμένος Χερσονήσου 

Δ.Δ.Αβδού 

Δ.Δ.Γωνιών Πεδιάδος 

Δ.Δ.Κεράς 

Δ.Δ.Ποταμιών 

Δ.Δ.Χερσονήσου 
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1. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Γόρτυνας  Ρούβα  Τ.Κ  Γέργερης 

Τ.Κ  Νυβρίτου 

Τ.Κ  Πανάσου 

Μαλεβυζίου  Κρουσώνα Δ.Κ  Κρουσώνος 

Τ.Κ  Κορφών 

Τ.Κ  Λουτρακίου 

Τ.Κ  Σάρχου 

Τυλίσου  Τ.Κ  Αηδονοχωρίου 

Τ.Κ  Αστυρακίου 

Τ.Κ  Γωνιών Μαλεβιζίου 

Τ.Κ  Δαμάστας 

Τ.Κ  Καμαρίου 

Τ.Κ  Καμαριώτου 

Τ.Κ  Κεραμουτσίου 

Τ.Κ  Μαράθου 

Τ.Κ  Μονής 

Τ.Κ  Τυλίσου 

Φαιστού  Ζαρού Δ.Κ  Ζαρού 

Τ.Κ  Βοριζίων 

Τ.Κ  Μορονίου 

Τυμπακίου  Δ.Κ  Τυμπακίου 

Τ.Κ  Βώρων 

Τ.Κ  Γρηγορίας 

Τ.Κ  Καμαρών 

Τ.Κ  Κλήματος 

Τ.Κ  Λαγολίου 

Τ.Κ  Μαγαρικαρίου 

Τ.Κ  Φανερωμένης 

 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 

 

ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Αμαρίου Κουρητών  Τ.Κ  Αγίας Παρασκευής 

Τ.Κ  Αγίου Ιωάννου Αμαρίου 

Τ.Κ  Αποδούλου 

Τ.Κ  Βιζαρίου 

Τ.Κ  Κουρουτών 

Τ.Κ  Λαμπιωτών 

Τ.Κ  Λοχριάς 

Τ.Κ  Νιθαύρεως 

Τ.Κ  Πετροχωρίου 

Τ.Κ  Πλατανίων 

Τ.Κ  Πλατάνου 

Τ.Κ  Φουρφουρά 

Σιβρίτου  Τ.Κ  Αμαρίου 
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ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Τ.Κ  Άνω Μέρους 

Τ.Κ  Αποστόλων 

Τ.Κ  Βισταγής 

Τ.Κ  Βρυσών 

Τ.Κ  Γερακαρίου 

Τ.Κ  Ελενών 

Τ.Κ  Θρόνου 

Τ.Κ  Καλογέρου 

Τ.Κ  Μέρωνα 

Τ.Κ  Μοναστηρακίου 

Ανωγείων Ανωγείων Δ.Κ  Ανωγείων 

Μυλοποτάμου  Γεροποτάμου Τ.Κ  Αγγελιανών 

Τ.Κ  Αγίου Μάμαντος 

Τ.Κ  Αλφάς 

Τ.Κ  Αχλαδέ 

Τ.Κ  Καλανδαρές 

Τ.Κ  Μαργαριτών 

Τ.Κ  Μελιδονίου 

Τ.Κ  Μελισσουργακίου 

Τ.Κ  Ορθέ 

Τ.Κ  Πανόρμου 

Τ.Κ  Πασαλιτών 

Τ.Κ  Περάματος 

Τ.Κ  Ρουμελής 

Τ.Κ  Σισών 

Τ.Κ  Σκεπαστής 

Τ.Κ  Χουμερίου 

Κουλούκωνα  Τ.Κ  Αγιάς 

Τ.Κ  Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου 

Τ.Κ  Αΐμονα 

Τ.Κ  Αλοίδων 

Τ.Κ  Αξού 

Τ.Κ  Απλαδιανών 

Τ.Κ  Βενίου 

Τ.Κ  Γαράζου 

Τ.Κ  Δαμαβόλου 

Τ.Κ  Δοξαρού 

Τ.Κ  Επισκοπής 

Τ.Κ  Θεοδώρας 

Τ.Κ  Καλύβου 

Τ.Κ  Κρυονερίου 

Τ.Κ  Λιβαδίων 

Τ.Κ  Χώνου 
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4. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  

 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
ΧΩΡΔΑΚΙΟΥ 

ΜΟΥΖΟΥΡΑ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΑΔΕΛΕ 

ΕΡΦΩΝ 

ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΗΓΗΣ 

ΠΡΙΝΟΥ 

ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ 

ΛΑΠΠΑΙΩΝ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΥ 

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 

ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ 

ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ 

ΜΑΛΑΚΙΩΝ 

ΜΟΥΝΤΡΟΥ 

ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΩΝΙΑΣ 

ΚΑΛΟΝΥΚΤΟΥ 

ΠΡΙΝΕ 

ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ 

ΚΑΡΕΣ 

ΚΟΥΜΩΝ 

ΜΑΡΟΥΛΑ 

ΟΡΟΥΣ 

ΠΡΑΣΙΩΝ 

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 

ΣΕΛΛΙΟΥ 

ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΜΕΝΩΝ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΦΟΙΝΙΚΑ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΣΩΜΑΤΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ 

ΣΕΛΛΙΩΝ 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 

ΚΟΞΑΡΕΣ 

ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ 

ΜΑΡΙΟΥ 

ΜΥΡΘΙΟΥ 

ΑΡΜΕΝΩΝ 

ΚΑΡΩΝ 

ΡΑΜΝΗΣ 

ΜΑΧΑΙΡΩΝ 

ΣΤΥΛΟΥ 

ΚΑΛΥΒΩΝ 

ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΜΕΝΩΝ 

ΒΑΜΟΥ 

ΒΑΜΟΥ 

ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΪΝΑΣ 

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ 

ΠΛΑΚΑΣ 

ΣΕΛΛΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 

ΚΟΥΡΝΑ 

ΦΥΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ 

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 

ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 

ΚΟΥΦΟΥ 

ΣΚΙΝΕ 

ΦΟΥΡΝΕ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΔΡΑΚΟΝΑΣ 

ΚΑΜΠΩΝ 

ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΩΝ 

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 

ΜΑΛΑΞΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 

ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ 

ΒΑΦΕ 

ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ 

ΒΡΥΣΩΝ 

ΜΑΖΗΣ 

ΝΙΠΟΥΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 

ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΤΕΡΕ 

ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΙΡΙΛΙΟΥ 

ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΗΣ 

ΒΡΥΣΩΝ 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

ΜΑΛΕΜΕ 

ΜΟΔΙΟΥ 

ΦΡΕ 

ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 

ΠΕΜΟΝΙΩΝ 

ΤΖΙΤΖΙΦΕ 

ΦΡΕ 

ΠΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ 

ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 

ΠΑΤΣΟΥ 

ΒΩΛΕΩΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος1 και Καθήκοντα 

στο Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος (από – 

έως) 
ΑΕ2 

 

 

  __ /__ / __ 

__ /__ / __ 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών – Δεν 

ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 


