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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. 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), 

6. 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», 

7. 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» και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 7 του άρθρου 119, αυτού, 

8. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, 
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
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Τεχνικής Βοήθειας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

9. 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», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. πρωτ. 552/22.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΠ7ΛΒ-ΒΥ4) Απόφαση, 

10. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822)υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

11. Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) για 
την… επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και ανακήρυξης …… Περιφερειάρχη 
….της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…., 

12. Το από 30/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

13. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και της υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020,  

14. Την αριθ. πρωτ. 2586/02.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΜ47ΛΒ-Β9Η) τροποποίηση της απόφασης ένταξης, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020, της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ», με Κωδικό ΟΠΣ 5009746, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 2ο Υποέργο με 
τίτλο «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ»,  

15. Την αριθ. πρωτ. 521/02.04.2019 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Δικηγόρου,  

16. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης  2017ΕΠ03110028. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε τη Δικηγόρο ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ η οποία εδρεύει Μ. Βόγδου 20, 67132 Ξάνθη και 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 (Νομική Υποστήριξη), CPV 79100000-5 και διαθέτει την 
εμπειρία και τεχνογνωσία για την παροχή συναφών υπηρεσιών, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου 
με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ». 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η  παροχή, από την Ανάδοχο, εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» 2014-

2020 καθώς και των εκχωρήσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.  

Ειδικότερα ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει 

Ερμηνεία των διατάξεων για την εφαρμογή της εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων, και δη νομικό έλεγχο ζητημάτων ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, 
που αφορούν τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας  (ΕΥΔ  ΕΠ ΠΑΜΘ) 
στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου.  

Υποβολή γνωμοδοτήσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ σε ερωτήματα που της υποβάλλονται, σχετικά με νομικά ζητήματα 
που ανακύπτουν τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των πιο πάνω δημοσίων συμβάσεων όσο και στα 
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» 2014-2020 καθώς και των 
εκχωρήσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020. 

Ερμηνεία διατάξεων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί Προγραμματικών Συμβάσεων και έλεγχος του 
περιεχομένου των Προγραμματικών Συμβάσεων  που καθ΄οιονδήποτε τρόπο εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των 
οργανικών μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. 
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Ερμηνεία εν γένει νομοθετικών διατάξεων, που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, παροχή 
νομικών συμβουλών κατά την διαπίστωση παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και σε περιπτώσεις διερεύνησης 
καταγγελιών πολιτών σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητας της οικείας ΕΥΔ .  

Νομική επεξεργασία και σύνταξη συμβάσεων και διακηρύξεων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ με τρίτους στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των έργων του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης.  

Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση επικαιροποιημένων αρχείων με τις νομοθετικές 
και κανονιστικές ρυθμίσεις. 

Ερμηνεία διατάξεων του ΣΔΕ 2014-2020 και της υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» 

Παράσταση προς υποστήριξη των συμφερόντων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και των 
εκάστοτε Δημοσίων Αρχών ή Φορέων. 

Συμμετοχή σε συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ή και σε άλλο τόπο εφόσον απαιτηθεί, 
ύστερα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.  

Συνεργασία με το προσωπικό της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» 2014-2020 καθώς και των εκχωρήσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες  με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της  
Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι πέντε (5) εξαμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. 

Τα παραδοτέα του έργου θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Θα παραδίνονται το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς και θα περιλαμβάνουν τις  
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο αναφερόμενο χρονικό 
διάστημα. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του 
Ν.4412/2014 και η παραλαβή του αντικείμενου της από Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.   

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με κωδικό 
2017ΕΠ03110028 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 και Θράκη» 
2014 – 2020. 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός 
εκάστου από τα παραπάνω αναφερόμενα παραδοτέα.  

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες σε σχέση με την 
εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία, 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, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
μετακίνησης, εφόσον απατηθούν. 

Ρητά δε, συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής 
αμοιβής.  

ΑΔΑ: 6ΠΧ07ΛΒ-Ρ1Ξ



 

4 

 
 

  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής της Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα 
αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 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. 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 τελεσίδικη 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, 
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). 

2) α) 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. 

β) Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
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διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών  υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να  θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των  οικονομικών φορέων κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την  εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης  Σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα  την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή  των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή  την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση  να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της  παρ.2  
του άρθρου 22 περ.84 Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α  227/6.12.2016 και με την παρ. 5 άρθρου 235 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 
167/30.10.2019), 

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης  αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να  του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας  έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.  

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. 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος όροφος, Κομοτηνή 69132 (Γραμματεία), μέχρι 
την 25/01/2021 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 
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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. 

B. 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: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Αίτηση του προσφέροντα στην οποία θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία, β) τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα 
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, με τον οποίο γίνεται και η 
αλληλογραφία της Αναθέτουσας αρχής, με τα πλήρη στοιχεία του.  

Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι ο Προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα τριών (3) μηνών 
προσμετρούμενων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επίσης  θα πρέπει να 
αναφέρεται η απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικούντος Οργάνου του Προσφέροντος με το οποίο εγκρίνεται η 
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση. 

Β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου  

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του Προσφέροντα (χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής), με την 
οποία δηλώνεται ότι: 

• δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα  όπως έχουν δηλωθεί στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης, (αντίστοιχο του T.E.Υ.Δ. σύμφωνα με το άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016) που υπέβαλε κατά την επικαιροποίηση της εγγραφής του στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων 
υπηρεσιών της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. ΠΑΜΘ ή σε περίπτωση μεταβολής προσκομίζει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας.  

• 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. 

• δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  

• δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκληση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του έργου και μετά 
τη λήξη αυτού. 

Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής  Ενημερότητας, 

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

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
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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 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. 

7. 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. 

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά της 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 η 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 

ΑΔΑ: 6ΠΧ07ΛΒ-Ρ1Ξ


