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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου με τίτλο: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

2014-2020 (ΕΤΠΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010162, με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής 

από κατάλογο 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010), 

3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 

4. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…..και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το από 30/10/2016 Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης περί εκλογής Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 

18186/02.11.2016 (ΑΔΑ:7Λ8ΡΟΡΙΥ-0Σ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

6. Το αριθ. πρωτ. ΔΔοικ5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του νέου Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

7. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη»  για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), 

8. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας διαχείρισης 
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και εποπτείας ….και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 66, αυτού, 

9. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / 

ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

10. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 119 και 1,2 και 4 του άρθρου 
329, αυτού, 

11. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων», 

12. Την αριθμ. πρωτ. 1049/15.03.2017 (ΑΔΑ: 7ΔΜΓ7ΛΒ-3Ο6) Απόφαση περί «Τροποποίησης / 

Επικαιροποίησης Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020», 

13. Την αριθμ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/09.11.2017) Υ.Α. [Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας 
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677)], 

14. Την  αριθ.  πρωτ. 3060/01.09.2017  (ΑΔΑ:  6ΗΙΜ7ΛΒ-ΤΓΦ)  Απόφαση  Ένταξης  της πράξης με  
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010162, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται το 2ο Υποέργο με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.», 

15. Την αριθ. πρωτ. 3520/16.10.2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσίες της εταιρείας Σαμαράς & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & 
Συμβούλων,  

16. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ03110041. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Συμβούλων, με 

διακριτικό τίτλο ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και 
συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, CPV 79410000-1,  να υποβάλει προσφορά, 

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.». 

1. ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) για την ωρίμανση, υποβολή και υλοποίηση Ειδικών Χωρικών 
Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο παραλιακό μέτωπο της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ., που θα ενταχθούν στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020. 

Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1η Ενότητα: Μελέτη τεκμηρίωσης εκπόνησης Ε.Χ.Σ. Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο 
παραλιακό μέτωπο – παράκτια ζώνη της ΠΑΜΘ 

Κατόπιν σχετικής έρευνας να ιεραρχηθούν τεκμηριωμένα  κατάλληλες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο – 

παράκτια ζώνη της ΠΑΜΘ για την υλοποίηση Ε.Χ.Σ. Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης υπό το πρίσμα του α) 
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ισχύοντος θεσμικού και προγραμματικού πλαισίου, β) των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μελέτης 

και γ) των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α). 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ανάλυση και αξιολόγηση των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης υπερκείμενων 
και υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ΠΑΜΘ  με τη συλλογή, επεξεργασία, 

σύνθεση και αξιολόγηση  των σχετικών προγραμματικών πλαισίων, μελετών, εγκεκριμένων σχεδίων, νόμων 
και προτάσεων αρμόδιων φορέων (π.χ. ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, αναπτυξιακός νόμος, κατευθύνσεις 

από το Γενικό και από τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, οριοθετήσεις 
οικισμών, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΜ, προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, κ.α.). 

 Ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών μεγεθών και στοιχείων χωροταξικής οργάνωσης της ΠΑΜΘ και 

τάσεις εξέλιξης με έμφαση στον τουρισμό και το παραλιακό μέτωπο (δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά – βιοτικό επίπεδο, οικονομικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
πολιτιστικά – ιστορικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, κοινωνική υποδομή, απασχόληση, 

γεωλογικής καταλληλότητας, συγκριτικά πλεονεκτήματα, κ.α) με βιβλιογραφική έρευνα. 

 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών (θεσμοθετημένες/υφιστάμενες χρήσεις γης, 
συγκρούσεις χρήσεων γης, περιβαλλοντικές πιέσεις,  ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη 

και δυναμική,  όροι και περιορισμοί δόμησης, παραγωγικές δραστηριότητες, τεχνικά δίκτυα και υποδομές, 
προστατευόμενες περιοχές, κ.α.) βάσει της Α΄ Φάσης της Μελέτης και  μετά από επιτόπια έρευνα με σκοπό 

τη σαφή οριοθέτηση και χαρτογραφική απόδοση περιοχών στο παραλιακό μέτωπο της ΠΑΜΘ, όπου η 

υλοποίηση Ε.Χ.Σ. Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι σκόπιμη και αναγκαία. 

 Ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του/των ΕΧΣ που θα προκύψει/ουν για ένταξη, συνοδευόμενες από 

αναλυτικές προδιαγραφές και τεκμηριωμένους προϋπολογισμούς. 

 

2η Ενότητα: Προετοιμασία Φακέλου/ων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ ΑΜΘ  και τεχνική 
υποστήριξη στις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και παρακολούθησης – διαχείρισης των 

έργων  

Σε αυτή την ενότητα ο Ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ΠΑΜΘ στην προετοιμασία του 

φακέλου ή φακέλων υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στις διαδικασίες 
προκήρυξης, ανάθεσης και παρακολούθησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

ήτοι: 

 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου, Δελτίων Ωρίμανσης, Οικονομοτεχνικών Αναλύσεων, αδειοδοτήσεων, 
(εφόσον απαιτούνται) καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που προσδιορίζονται από την 

πρόσκληση χρηματοδότησης. 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία των φακέλων  δημοπράτησης ανά εγκεκριμένο έργο ή υποέργο, που θα 
καλύπτουν συνολικά όλο το φάσμα παρεμβάσεων. 

 Τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης (φάση διενέργειας των διαγωνισμών) 

σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τεχνική υποστήριξη θα είναι σε πλαίσιο 
συμβουλής για την ορθή υλοποίηση ενεργειών για την προετοιμασία διενέργειας των διαγωνισμών (ή 

διαγωνισμού) και ιδιαίτερα στη φάση των διαδικασιών προκήρυξης.  

 Τεχνική υποστήριξη μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου στην αποτελεσματικότερη διοίκηση / διαχείριση 

των έργων που θα ενταχθούν ( υποβολή ΤΔΥ, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, κ.λ.π.).  

Ο αριθμός των φακέλων (και αντίστοιχα η υποστήριξη του Συμβούλου) θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ –- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι τέσσερα (4)  και θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε 
τρία (3) αντίτυπα. 

1ο Παραδοτέο  - Α΄ Φάση της Μελέτης τεκμηρίωσης:  

 Ανάλυση και αξιολόγηση των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης 

υπερκείμενων και υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ΠΑΜΘ  με τη συλλογή, 
επεξεργασία, σύνθεση και αξιολόγηση  των σχετικών προγραμματικών πλαισίων, μελετών, εγκεκριμένων 
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σχεδίων, νόμων και προτάσεων αρμόδιων φορέων (π.χ. ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, αναπτυξιακός 

νόμος, κατευθύνσεις από το Γενικό και από τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης, οριοθετήσεις οικισμών, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΜ, προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, κ.α.). 

 Ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών μεγεθών και στοιχείων χωροταξικής οργάνωσης της ΠΑΜΘ και 
τάσεις εξέλιξης με έμφαση στον τουρισμό και το παραλιακό μέτωπο (δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά – βιοτικό επίπεδο, οικονομικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
πολιτιστικά – ιστορικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, κοινωνική υποδομή, απασχόληση, 

γεωλογικής καταλληλότητας, συγκριτικά πλεονεκτήματα, κ.α) με βιβλιογραφική έρευνα. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

2ο Παραδοτέο -  Β΄ Φάση της Μελέτης τεκμηρίωσης:  

 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών (θεσμοθετημένες/υφιστάμενες χρήσεις γης, 

συγκρούσεις χρήσεων γης, περιβαλλοντικές πιέσεις,  ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάρχουσα οικιστική 
ανάπτυξη και δυναμική,  όροι και περιορισμοί δόμησης, παραγωγικές δραστηριότητες, τεχνικά δίκτυα και 

υποδομές, προστατευόμενες περιοχές, κ.α.) βάσει της Α΄ Φάση της Μελέτης και  μετά από επιτόπια 

έρευνα με σκοπό τη σαφή οριοθέτηση και χαρτογραφική απόδοση περιοχών στο παραλιακό 
μέτωπο της ΠΑΜΘ, όπου η υλοποίηση Ε.Χ.Σ. Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι σκόπιμη 

και αναγκαία. 

 Ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του/των ΕΧΣ που θα προκύψει/ουν για ένταξη, συνοδευόμενες 
από αναλυτικές προδιαγραφές και τεκμηριωμένους προϋπολογισμούς. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική 

παραλαβή του 1ου Παραδοτέου. 

3ο Παραδοτέο: Απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 
για: 

 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου, Δελτίων Ωρίμανσης, Οικονομοτεχνικών Αναλύσεων, (εφόσον 

απαιτούνται) καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που προσδιορίζονται από την πρόσκληση 
χρηματοδότησης. 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία των φακέλων  δημοπράτησης ανά εγκεκριμένο έργο ή υποέργο, που θα 

καλύπτουν συνολικά όλο το φάσμα παρεμβάσεων. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική 
παραλαβή του 2ου Παραδοτέου. 

4ο Παραδοτέο: Απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

για: 

 Την τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης (φάση διενέργειας των διαγωνισμών) 
σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τεχνική υποστήριξη θα είναι σε πλαίσιο 

συμβουλής για την ορθή υλοποίηση ενεργειών για την προετοιμασία διενέργειας των διαγωνισμών (ή 

διαγωνισμού) και ιδιαίτερα στη φάση των διαδικασιών προκήρυξης.  

 Την τεχνική υποστήριξη μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου του έργου στην αποτελεσματικότερη 
διοίκηση / διαχείριση των έργων που θα ενταχθούν ( υποβολή ΤΔΥ, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, κ.λ.π.). 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικείμενου της σύμβασης θα συσταθεί Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016.   

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες με έναρξη την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής Σύμβασης. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με κωδικό 

2017ΕΠ03110041 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 – 2020. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή του: 

• 1ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 20 % της συνολικής αμοιβής  

• 2ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 40% της συνολικής αμοιβής 

• 3ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 20% της συνολικής αμοιβής  

• 4ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 20% της συνολικής αμοιβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με τα παρακάτω προσόντα. 

i) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές και να έχει γνώση του τρόπου 

λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με την προκήρυξη. 

ii) Ομάδα Έργου: Η κατάλληλη ομάδα/υποομάδες έργου του υποψήφιου Αναδόχου του έργου, 

περιλαμβάνει στελέχη με αποδεδειγμένη ικανότητα για την κάλυψη όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων 
του έργου. Τα Μέλη της Ομάδας Έργου να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν γνώση του τρόπου 

λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με την προκήρυξη. 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) πέραν του Υπεύθυνου Έργου και να 

καλύπτουν (ως Ομάδα Έργου) το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω. 

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί, θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην 
προσφορά επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που 

αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου 

που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία 

τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 

θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα 
προσδιορίζονται παραπάνω. 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48) 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
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αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους. 

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης. 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος όροφος, 

Κομοτηνή 69132 (Γραμματεία), μέχρι την Τετάρτη 20/12/2017 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 

μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία 
γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα 

στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΑΜΘ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα 

πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Ποινικά Μητρώα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής  Ενημερότητας, 

3. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας: 

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

ως οικονομικού φορέα, 

 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

6. Αποδεικτικά του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών οικονομικής χρήσης 2014, 2015 και 2016. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 

 Ομάδα έργου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης όπως αναφέρονται στην παρ. 5 

της παρούσης. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες 

αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων 
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών, καθώς και κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας 
Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες μετακινήσεις για συναντήσεις, κλπ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης 
της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα 

οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια 
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των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη 

χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. 

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε 

πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς 
τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση 
μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον 

ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ανάθεσης του 

έργου και θα κληθεί για υποβολή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, Εγγυητικής 
Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η 

οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά 

Πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς της θα κληθεί ο 

Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.eydamth.gr. 

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

 

 
Χρήστος Μέτιος 
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