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Κομοτηνή, 07-01-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 69 

Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή   
ΠΡΟΣ: 

 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 91 
11474 ΑΘΗΝΑ 
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ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γ. Παπανδρέου 5 - 71306 Ηράκλειο Κρήτης 
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ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Αρίωνος 17 - 81100 Μυτιλήνη 
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Ταχ. Κώδικας: 69132   

Πληροφορίες: Χ. Αγγελίνα 

Τηλέφωνο: 25313-52322,  

Fax: 25310-81601 

Email: hariniko@mou.gr 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5001135, 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. 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», 
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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. 1,3,4 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 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. Την με αρ. πρωτ. 60072 / 06.06.2019 1η Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το 
σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 

14. Την με αρ. πρωτ. 125192/25.11.2020 2η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την 
προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021 - 2027. 

15. Την  αριθ.  πρωτ. 6308/14.12.2020  (ΑΔΑ: ΨΗ4Η7ΛΒ-Ω22)  τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης  της 
πράξης με  τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001135, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται το 6ο Υποέργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027»  ,  

16. Την αριθ. πρωτ. 284/02.04.2019 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσίες της εταιρείας ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,  

17. Την αριθ. πρωτ. 165/02.04.2019 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσίες της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  

18. Την αριθ. πρωτ. 157/02.04.2019 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσίες της εταιρείας ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  

19. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης  2016ΕΠ03110016. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» (CPV: 79415200-8), 
όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον «Κατάλογο 
Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» στην κατηγορία ενέργειας Β3.1 Υπηρεσίες 
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Συμβούλων και οι οποίες βάσει των στοιχείων τους διαθέτουν την εμπειρία και τεχνογνωσία για την 
υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου: 

1. ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

2. ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Οι παραπάνω εταιρείες καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την υλοποίηση του προαναφερόμενου 
έργου, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου τεύχους πρόσκλησης, με ισχύ τριών (3) μηνών 
προσμετρούμενων από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πλαίσιο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της επιλογής μέσα από τον εγκεκριμένο κατάλογο 
προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), βάσει της παρ. 3, του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 3, 
του άρθρου 12, της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677/03.03.2017) Υ.Α. για την υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) 
για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2021-
2027. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (74.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, 
στο πλαίσιο του Άξονα 5: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020» 
και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5001135 
και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ03110016. 

Διάρκεια υλοποίηση του έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες 
από την υπογραφή της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές θα κατατεθούν στη διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, κτίριο Β΄, 5ος όροφος. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 25/01/2021 και ώρα 14:00. 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δράσης και δικαιούται με αιτιολογημένη 
απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία 
χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν 
δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους, 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο δικτυακό τόπο 
της Αναθέτουσας Αρχής αρχής http://www.eydamth.gr και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

      Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 
 
 

Χρήστος Μέτιος 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» 

1. Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης Σύμβασης 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ειδικότερα από τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 119, παράγραφος 3), όπως ισχύει. 

• Την αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677/03.03.2017) 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 Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της επιλογής από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών/ 
παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, βάσει του άρθρου 119, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016 και του 
άρθρου 12, παραγρ. 3 της προαναφερόμενης Υ.Α., με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος σε τρία νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία έχουν προεπιλεγεί στην 
συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις 
ειδικότερες απαιτήσεις του προαναφερόμενου έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια την υπό 
ανάθεση Σύμβαση. 

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα 5: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 
2014-2020» και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ 
5001135 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ03110016. 

2. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία και υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι τρεις υποψήφιοι ανάδοχοι, οι 
οποίοι προεπιλέχθηκαν από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ και στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

3. Κριτήριο ανάθεσης 

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

4. Αντικείμενο του έργου 

Ο Σύμβουλος, θα παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ και στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Στις υπηρεσίες υποστήριξης 
προβλέπονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: 

▪ Συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία, στοιχείων, μελετών, ερευνών και σύνθεση κειμένων, τα 
οποία συμβάλλουν στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης, καθώς και στην εξειδίκευση 
των προτεραιοτήτων ανά στόχο πολιτικής και τομέα (π.χ. έρευνα-καινοτομία, επιχειρηματικότητα, 
ενέργεια, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, μεταφορές, χωρική ανάπτυξη). 

▪ Ανάλυση των αναγκαίων (πρόσφορων) όρων (enabling conditions) που έχουν ισχύ, στην περίπτωση 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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▪ Υποστήριξη στη συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης 2021-2027, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που προβλέπεται στη 2η εγκύκλιο (άρθρο 17 
του σχεδίου του ΚΚΔ/κεφ. 7 της 2ης εγκυκλίου), καθώς και στους κανονισμούς των ΕΔΕΤ, όπως αυτά 
θα ισχύουν κάθε φορά. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη το πλαίσιο αναφοράς της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά κείμενα (νέο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε, Κανονισμοί ΕΔΕΤ, Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη 
Ανάπτυξη 2030, Μελέτη ΟΟΣΑ, κα.) εγκεκριμένες/ υπό αναθεώρηση / υπό εκπόνηση μελέτες και στρατηγικές 
που αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οδηγίες και εγκυκλίους που θα 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού των 
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027. Επίσης, θα λάβει υπόψη 
και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

i. Την αποτύπωση/τεκμηρίωση  των συγκεκριμένων αναπτυξιακών αναγκών που θα πρέπει να 
προσδιοριστούν ανά τομέα και στόχο πολιτικής. 

ii. Τη διατύπωση των ειδικών στόχων που θα υποστηρίξουν την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών, 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Κανονισμούς των επιμέρους Ταμείων. 

iii. Τη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης συμπεριλαμβανομένου του Μεθοδολογικού Εγγράφου 
για το Πλαίσιο Επίδοσης. 

iv. Τη διατύπωση πρότασης για την επιλογή των βέλτιστου μίγματος δράσεων/παρεμβάσεων, η 
υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των ειδικών στόχων . 

v. Την εκτίμηση των αναμενόμενων  παραδοτέων των εν λόγω δράσεων (εκροές), καθώς και της 
επίτευξης των επιθυμητών αλλαγών (αποτελέσματα). Τη διατύπωση δηλαδή της πρόταση των 
δεικτών εκροής και αποτελέσματος του Προγράμματος. 

Με βάση τη 2η εγκύκλιο ο Ανάδοχος  θα συμβάλει στη συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων του ΕΠ ΠΑΜΘ 
2021-2027, όπως αυτά παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω: 

Κεφάλαιο 1: Διατύπωση στρατηγικής του Προγράμματος με αναφορά στις κύριες προκλήσεις ανάπτυξης και 
τις απαντήσεις ανά τομέα πολιτικής. Επιλογή  των στόχων πολιτικής για το στόχο για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη και συνοπτική αιτιολόγηση ανά ειδικό στόχο ή ειδική προτεραιότητα ΕΚΤ+. 

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση της δομής του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.). Για τους Α.Π. εκτός 
της τεχνικής βοήθειας και ανά ειδικό στόχο, θα περιγραφούν μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται 
να υλοποιηθούν, οι βασικές ομάδες στόχοι, η προβλεπόμενη χρήση των εδαφικών εργαλείων ή/ και των 
χρηματοδοτικών μέσων. Ανά ειδικό στόχο, θα συμπληρωθούν οι πίνακες των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων και θα γίνει ενδεικτική κατανομή των πόρων ανά είδος παρέμβασης. 

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση των χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά έτος, ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση. 

Κεφάλαιο 4: Αναφορά στην εκπλήρωση ή μη των κριτηρίων των αναγκαίων όρων. 

Κεφάλαιο 6: Περιγραφή της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του Προγράμματος και ειδικότερα των δράσεων 
που αναλήφθηκαν για συμμετοχή των εταίρων στο σχεδιασμό και το ρόλο τους στην υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Κεφάλαιο 7: Ανάλυση της προβλεπόμενης προσέγγισης στην επικοινωνία και στην προβολή του 
Προγράμματος. 

Επίσης, αναλαμβάνει την: 

1. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ 
που αφορούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.  
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2. Προετοιμασία εισηγήσεων προς τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 
προγραμματικής περιόδου 2021-2027, καθώς και η επεξεργασία και εξαγωγή των σχετικών 
συμπερασμάτων. 

3. Υποστήριξη των εκδηλώσεων στο πλαίσιο διαβούλευσης, με έμφαση λόγω των ειδικών συνθηκών της 
υγειονομικής κρίσης στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ομάδες 
εργασίας και η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 

Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, θα 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα 
εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των σχετικών εθνικών και ενωσιακών εγγράφων, του Εθνικού Σχεδίου 
ΕΣΠΑ 2021-2027 και των άλλων σχετικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων.  

5. Παραδοτέα έργου – Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι: 

▪ Παραδοτέο Α: Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης περιόδου 2021-2027 (περιλαμβάνει τουλάχιστον τα Κεφάλαια 1, 2, 3 και 6 για διαβούλευση 
με την ΕΕ). 

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

▪ Παραδοτέο Β: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
περιόδου 2021-2027 (περιλαμβάνει το σύνολο των Κεφαλαίων προς υποβολή στην ΕΕ). 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης  

▪ Παραδοτέο Γ: Οριστικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης περιόδου 2021-2027 (όπως θα προκύψει μετά και από τη διαβούλευση και τις παρατηρήσεις 
με την ΕΕ) και Επιτελική Σύνοψη του Προγράμματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης  

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

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 η οποία θα συγκροτηθεί 
με απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016. 

6. Διάρκεια του έργου   

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες  με έναρξη την ημερομηνία 
υπογραφής της  Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

7. Προϋπολογισμός Έργου - Τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 
την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: 

• Η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς κάθε δαπάνη που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακίνησης, εφόσον απατηθούν.  

• 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 
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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.  

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

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

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός έκαστου από τα 
προβλεπόμενα παραδοτέα, ως εξής:  

• Παραδοτέο Α: θα καταβληθεί το 30 % της συνολικής αμοιβής  

• Παραδοτέο Β: θα καταβληθεί το 50% της συνολικής αμοιβής 

• Παραδοτέο Γ: θα καταβληθεί το 20% της συνολικής αμοιβής  

Η καταβολή του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος θα γίνεται στο λογαριασμό του Ανάδοχου, με ηλεκτρονική 
εντολή πληρωμής, από τον Υπεύθυνο λογαριασμού της πράξης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και 
με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και της αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857/28.12.2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» όπως ισχύει, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

8. Οργανωτικό σχήμα – Υπεύθυνος του έργου 

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

• Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές, να έχει γνώση του τρόπου 
λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης και να διαθέτει τουλάχιστον 15/ετή επαγγελματική εμπειρία και να έχει συμμετάσχει σε 
τουλάχιστον 5  έργα που τεκμηριώνουν την ειδική εμπειρία που απαιτείται (σχεδιασμός ή/και 
αξιολόγηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και προγραμμάτων). Ένα 
από τα έργα αυτά, θα πρέπει να αφορά σχεδιασμό επιχειρησιακού προγράμματος στο πλαίσιο 
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. 

• Ομάδα Έργου: Η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
τουλάχιστον 5ετούς επαγγελματικής εμπειρίας και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία 
σχετική με το αντικείμενο του έργου (σχεδιασμός ή/και αξιολόγηση ή/και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και προγραμμάτων). Η ειδική εμπειρία αποδεικνύεται 
από τη συμμετοχή τους σε συναφή έργα. 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5), 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 υπεύθυνος έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και συνεπώς  δεν γεννάται καμία 
υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ απέναντί τους.  
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Η επιστημονική ειδικότητα/εξειδίκευση και η ελάχιστη απαιτούμενη σε διάρκεια εμπειρία για τον Υπεύθυνο 
Έργου και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας : Ελάχιστη στελέχωση υποψηφίου ανά θέση, επιστημονική ειδικότητα-εξειδίκευση και ελάχιστη 
απαιτούμενη εμπειρία 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 

ΘΕΣΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Υπεύθυνος Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ………….. 

 

 

( ) έτη 

 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

 

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. 

9. Λόγοι αποκλεισμού 

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 
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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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

ΑΔΑ: 966Κ7ΛΒ-ΧΗ4
21PROC007984517 2021-01-07



 

10 

 
 

  

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, 

 β) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

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. 

10.  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών 

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. 
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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 μ.μ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 

Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την καθοριζόμενη από τη 
παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος 
θα φέρει ευκρινώς την παρακάτω σήμανση: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) 

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Ηροδότου 28 – 69132 Κομοτηνή (Κτίριο Β΄- 5ος Όροφος) 

Φάκελος Προσφοράς για το έργο: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς ……………… 

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

 

Ο σφραγισμένος κυρίως «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα συνοδεύεται εξωτερικά, από αίτηση υποβολής 
προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου, η οποία θα αναγράφει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία αφορά και τα 
στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) ένας φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της 
προσφοράς και η συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 
συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
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11. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία ανάθεσης του έργου 
περιλαμβάνουν: 

1.Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016, 
ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr.). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων του οργάνου. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του Προσφέροντα (χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής), με την 
οποία δηλώνει ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης, των οποίων ο 
Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα τριών (3) μηνών προσμετρούμενων από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

• 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. 

3. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης καθώς και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα 
τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 

4. Πίνακα (βάσει του υποδείγματος του άρθρου 8 της παρούσης) με την ελάχιστη στελέχωση υποψηφίου 
ανά θέση, επιστημονική ειδικότητα-εξειδίκευση και ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία της Ομάδας έργου. 

5. Αναλυτικά βιογραφικά σημείωμα των φυσικών προσώπων (Υπεύθυνου έργου – Ομάδας έργου) 
συνοδευόμενα από στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. 

12. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα οικονομικού φορέα και να φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου. 

Η οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του έργου (η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα 
υποβληθεί σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη 
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του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. 

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. 7 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. 

13. Ισχύς προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενων από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

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. 

14. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει το πρακτικό της 
και εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έγκρισή του, την 
ανάθεση και την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 26/01/2021, ώρα 09.00 π.μ. 

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
μόνο τιμής. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.   

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 β) Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην εξέταση του φακέλου 
«Δικαιολογητικά – Τεχνική προσφορά» και συντάσσει Πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δε 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων 
της Σύμβασης. 
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γ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, και 
συντάσσει Πρακτικό που περιέχει τον πίνακα τιμών και την σειρά κατάταξης των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα ως άνω βήματα α, β και γ μπορούν να καταγραφούν και σε ένα Πρακτικό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση 
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 

Τα πρακτικά ή το πρακτικό με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

15. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
Αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά σχετική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού. 

Ο ανακηρυχθείς προσωρινός Ανάδοχος, θα υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου (δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής), με την οποία θα 
δηλώνονται ότι για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία « »: 

• Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας είναι οι εξής: ………... 

• Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

• Δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις 
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περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

• Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

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

II. Δικαιολογητικά νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού προσώπου: πιστοποιητικό 
καταχώρισης του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ή 
του καταστατικού του με τα πιστοποιητικά μεταβολών αυτού, στο οικείο επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασης (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

III. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση ισχύουσας εκπροσώπησης: πιστοποιητικό καταχώρισης στο οικείο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασης (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), που να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το  οποίο  να προκύπτει η ισχύουσα 
νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. 

IV. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (για τους διαχειριστές του νομικού 
προσώπου για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ ή για όλα τα μέλη του ΔΣ και για τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο για τις Α.Ε.). 

V. «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας» ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας, που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Από τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής). 

Ο προσωρινός Ανάδοχος θα προσκομίσει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο να 
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104, παρ.1 του Ν. 4412/2016, και αποδεικτικό που να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής 
των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου. 

VI. «Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας», για κάθε νόμιμη χρήση, που πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος για τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση. 

Ο προσωρινός Ανάδοχος θα προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να 
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104, παρ.1 του Ν. 4412/2016, και πιστοποιητικό που να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής 
των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου. 

[**Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι]. 

VII. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, (Σ.ΕΠ.Ε.), που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
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οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, στην οποία 
δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

VIII. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας, που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (παραγρ. 4.β. του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016). 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 
και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα συνοδεύεται 
εξωτερικά από συνοδευτική επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, η οποία αναγράφει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
στην οποία αφορά και τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία, απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου, θα φέρει ευκρινώς την παρακάτω σήμανση: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email) 

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Ηροδότου 28 – 69132 Κομοτηνή (Κτίριο Β΄- 5ος Όροφος) 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για το έργο: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» 

 «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 
πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός Ανάδοχος 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

16. Κατακύρωση - σύναψη Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 16.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2019. 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής ένστασης κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 17 της παρούσας, η Αναθέτουσα 
Αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης/ κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης (συμφωνητικού) εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και να 
προσκομίσει «Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης» της Σύμβασης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του 
ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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17. Ενστάσεις 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στη παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης μέσω καταλόγου 
(βάση του άρθρου 12 παρ. 3, της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 Υ.Α Τεχνικής Βοήθειας) δύνανται 
να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτούς. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 
4412/2016. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
Σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι 
διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις 
ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την 
ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

18. Ματαίωση διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

19. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

H εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης 
της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν.4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται 
στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής Σύμβασης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

20. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

21. Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

22. Πνευματικά Δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως υλικού 
(ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις, εικαστικές δημιουργίες κλπ.) που θα παραχθούν στο 
πλαίσιο του έργου ή που θα παρασχεθούν από τη Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
της παρούσας Σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά ανήκουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράψει το λογισμικό και 
οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

23. Υποχρέωση Εχεμύθειας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν 
γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον 
αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό, μονάδες αποθήκευσης 
δεδομένων, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι 
συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση, χρήση 
αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης. 

Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα 
και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, στα πλαίσια της παροχής των 
υπηρεσιών του κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις εχεμύθειας δεσμεύουν και τα φυσικά πρόσωπα / Υπεύθυνο Έργου για 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μετά τη λήξη αυτού. 

24. Υποκατάσταση 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των 
συμφωνημένων υπηρεσιών. 

25. Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη 
Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

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. 
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