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ENVIROMETRICS – ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.  

Καρέα 20 - 11636, Αθήνα 

Ταχ. 
Κώδικας: 

69132   

Πληροφορίες: Π. Δαμιανίδης 
Τηλέφωνο: 25313-52305,  
Fax: 25310-81601 
Email: pdamianidis@mou.gr 

 

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

«Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και  «Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης» του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 

5009779, με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010), 

3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…..και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το από 30/10/2016 Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  περί εκλογής Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε 

με την αριθ. πρωτ. 18186/02.11.2016 (ΑΔΑ:7Λ8ΡΟΡΙΥ-0Σ2) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

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

Λειτουργίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του 

νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

7. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), 

8. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

….και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 66, αυτού, 

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

«Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και 

αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

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

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα 

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

11. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 

1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»,  

12. Την 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» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 2 και του άρθρου 12, αυτής, 

13. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και της υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη» 2014 – 2020,  

14. 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»,  

15. Την αριθ. πρωτ. 2807/31.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΧ37ΛΒ-ΥΟΝ) Απόφαση Ένταξης της πράξης 

με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5009779, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται το 2ο Υποέργο με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης» και  «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 

ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,   

16. Την αριθ. πρωτ. 1572/29.05.2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών 

και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ. της εταιρείας ENVIROMETRICS – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., 

17. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ03110036.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε την εταιρεία ENVIROMETRICS – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Καρέα 20 - 

11636, Αθήνα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα  

στην Κατηγορία Β.2 Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών CPV 
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90713000-8, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Περιφερειακό 

Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» και  «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που 

αφορούν στην κατάρτιση  του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και στην κατάρτιση της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠεΠΣΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης . 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εγκεκριμένη Εθνική Στρατηγική για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, και θα είναι εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις των 

σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών εγγράφων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  

1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό 

των βασικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

(ΠεΣΠΚΑ/ΠΑΜΘ).  

Στα ενδεικτικά βασικά κείμενα εργασίας περιλαμβάνονται:  

 Η Στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,  

 To ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο  για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

- http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm  

- http://climate-adapt.eea.europa.eu/  

- http://unfccc.int/adaptation/items/4159.php  

- https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ κ.α. 

 Τα κείμενα της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΜΕΚΑ) 

- https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/default.aspx. 

 H Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)  

- (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language

=el-GR),  

 Οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (γενικός κανονισμός 

κοινών διατάξεων «1303/2013», Καν. για το ΕΤΠΑ «1301/2013», Καν. για το ΕΚΤ 

«1304/2013», Καν. για το ΕΓΤΑΑ «1305/2013», Καν. για το ΕΤΘΑ «508/2014», κ.α.)  

 Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 

2014GR16M8PA001), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 

C(2014) 3542/23.5.2014,  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης» 2014-2020,   

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»,  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, δια Βίου 

Μάθηση»  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα»,  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη»,  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εδαφική Συνεργασία»,  
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 Το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής υδατικών διαμερισμάτων Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  

 Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών 

Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής ποταμού Έβρου, 

 η μελέτη προκαταρτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

 Το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μακεδονίας,  

 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) 

 Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ/ΠΑΜΘ 2014-2020, 

2. Συλλογή – επεξεργασία στοιχείων και προτάσεων φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών για 

θέματα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Ειδικότερα για τα κλιματικά δεδομένα 

πληροφορίες μπορούν να αντλούνται και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

(www.climatlas.emy.gr).  

3. Στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας και άλλων 

εκδηλώσεων (ημερίδες κ.λ.π.) με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο κατάρτισης του 

Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης .  

4. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης  σε ότι αφορά την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

A. Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .  

Η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της ΥΑ 11258/06-03-2017 (ΦΕΚ 873 Β/16-03-2017) του Υπ. Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 

(Α΄149)» 

Ο σκοπός του ΠεΣΠΚΑ/ΑΜΘ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, αναλύοντας σε βάθος τις αναγκαίες 

τομεακές πολιτικές, εξετάζοντας τη σκοπιμότητα επιμέρους μέτρων και δράσεων 

προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και επιχειρώντας την ιεράρχηση των 

ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων, καθορίζοντας τις άμεσες προτεραιότητες 

προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο. 

Βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ/ΑΜΘ είναι: 

 Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή. 

 Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου 

μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης. 

 Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. 

 Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης. 
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 Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Ειδικότερα το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή θα 

περιλαμβάνει: 

1. Ανάλυση Στόχων ΠεΣΠΚΑ 

Αναλύονται οι στόχοι του ΠεΣΠΚΑ με βάση τους στόχους και τις κατευθύνσεις που 

αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). 

Αναφέρεται συνοπτικά η συμβατότητα των στόχων του ΠεΣΠΚΑ με τους στόχους της ΕΣΠΚΑ, 

καθώς με άλλους υφιστάμενους ή υπό εκπόνηση σχεδιασμούς της Περιφέρειας. 

2. Περιληπτική αναφορά στα στοιχεία και δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

2.1. Κλιματικά και Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά  

Περιγράφεται το κλίμα της περιφέρειας, οι διαχρονικές μεταβολές του, καθώς και τα κύρια 

μετεωρολογικά χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. στοιχεία ΕΜΥ, 

βιβλιογραφία, στοιχεία από ευρωπαϊκά συστήματα κλιματολογικών παρατηρήσεων), όπως 

επίσης και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας και συσχετίζονται με τις βασικές 

παραμέτρους των οικοσυστημάτων και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

2.2. Μορφολογικά και Τοπολογικά Χαρακτηριστικά 

Περιγράφεται συνοπτικά το συνολικό τοπίο αναφοράς και οι επιμέρους ενότητές του. 

Αναφέρονται στοιχεία της σημαντικότητας και της τρωτότητας του τοπίου.  

2.3. Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά  

Περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά γεωλογικά, τεκτονικά και υδρολιθολογικά 

χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (βιβλιογραφία, ειδικοί χάρτες και 

υφιστάμενες μελέτες).  

2.4. Υδάτινοι Πόροι  

Παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Περιφέρειας, 

όπως λεκάνες απορροής, πηγές, αποδέκτες, υδρογεωλογικές λεκάνες, συντελεστές 

εμπλουτισμού, επιφανειακές απορροές, διαθέσιμες ποσότητες και ποιοτικά στοιχεία τους, 

υφιστάμενες χρήσεις, διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και 

ποσότητας. 

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Λεκανών Απορροής 

των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι προβλέψεις 

του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

2.5. Χλωρίδα – Πανίδα - Προστατευόμενες Περιοχές  

Αναφέρονται συνοπτικά τα γενικά στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες, τη μορφή και την 

κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια, με βάση τα διαθέσιμα μόνο στοιχεία 

και ειδικότερα τα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας, της οικολογικής διάρθρωσης και των 

οικοσυστημικών λειτουργιών. Αναφέρονται οι εκτάσεις της περιφέρειας που ανήκουν στις 

προστατευόμενες περιοχές του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), καθώς και τα δάση και οι δασικές 

εκτάσεις.  

2.6. Παράκτιες Περιοχές  

Αναφέρονται συνοπτικά οι τύποι των ακτών, ο ρυθμός μεταβολής της στάθμης, οι πιθανές 

περιπτώσεις αυξομείωσης της στερεοπαροχής από άλλους παράγοντες καθώς και η τυχόν 

ύπαρξη ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ή/και ζωνών 

προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και βασικών χαρακτηριστικών του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αναφέρονται επίσης τα υφιστάμενα παράκτια τεχνικά έργα 

και η αποτελεσματικότητά τους. 

2.7. Πολιτιστική Κληρονομιά  
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Αναφέρονται συνοπτικά όλοι οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικά μνημεία καθώς 

και όλες οι άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιφέρειας. Επίσης οι 

οικισμοί ή τμήματά τους που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, 

ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, καθώς και οι χαρακτηρισμένοι 

παραδοσιακοί οικισμοί. 

2.8. Χωροταξικός Σχεδιασμός - Χρήσεις γης  

Αναφέρονται συνοπτικά οι ισχύουσες χωροταξικές κατευθύνσεις για την Περιφέρεια με βάση 

τις προβλέψεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.  

Αναφέρονται συνοπτικά άλλα εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικά, γενικά πολεοδομικά, 

ρυμοτομικά, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΑΠ, οριοθέτησης οικισμών, οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

όπως επιχειρηματικά πάρκα, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής 

ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, κλπ).  

Παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση των χρήσεων γης της Περιφέρειας με 

κατάλληλα στοιχεία (καλλιεργήσιμες εκτάσεις και είδη καλλιεργειών, γαίες υψηλής 

παραγωγικότητας, διάρθρωση και κύρια χαρακτηριστικά πόλεων και οικισμών, λειτουργίες 

αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, κλπ). 

2.9. Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον  

Αναφέρεται η δημογραφική κατάσταση της περιφέρειας και οι τάσεις εξέλιξης, με στοιχεία για 

τον πληθυσμό, το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του, την κατανομή ηλικιών, καθώς και η 

εκτίμηση του πληθυσμού σε περιόδους αιχμής (π.χ. τουριστική περίοδος). Αναφέρονται τα 

κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας η συνεισφορά κάθε τομέα στο 

ΑΕΠ της Περιφέρειας, συνοπτικά στοιχεία της απασχόλησης, με στοιχεία για τους κύριους 

δείκτες ανά παραγωγικό τομέα και τις τάσεις εξέλιξης τους, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

(επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, κλπ.  

2.10. Υποδομές  

Καταγράφονται συνοπτικά οι τεχνικές υποδομές στην περιφέρεια, υφιστάμενες και 

προγραμματισμένες περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: Υποδομές υγείας, υποδομές χερσαίων, 

λιμναίων και εναέριων μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες και καταφύγια 

σκαφών, αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές, μέσα μαζικής μεταφοράς). Αναφέρονται 

τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης κ.ά.), τα δίκτυα ύδρευσης και 

τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αέριου, κλπ.  

2.11. Πιέσεις στο Περιβάλλον-Κατάσταση Περιβάλλοντος  

Αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον (π.χ. πηγές 

ρύπανσης, ανθρωπογενείς πιέσεις, κλπ) και αξιολογούνται συνολικά οι διαχρονικές μεταβολές 

και τάσεις εξέλιξης για τους τομείς που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες 2.1-2.10.  

2.12. Διοικητική Οργάνωση Περιφέρειας  

Αναφέρεται συνοπτικά η διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας με έμφαση στις διοικητικές 

δομές που θα εμπλακούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των μέτρων του 

κεφαλαίου 5. 

3. Εκτίμηση των αναμενόμενων στην Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και ανάλυση της 

κλιματικής τρωτότητας επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών  

Με βάση ήδη διαθέσιμα δεδομένα και κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα 

περιοχικά κλιματικά μοντέλα, πραγματοποιείται ανάλυση τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές 

μεταβλητές. Η ανάλυση πραγματοποιείται για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) 

και μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό ορίζοντα, και για περισσότερα του ενός σενάρια 

παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου. Αναλύονται υφιστάμενες 

τάσεις και ενδεχόμενες μεταβολές ακραίων φαινομένων (είδος φαινομένων, ένταση, 
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συχνότητα), μεταβολές της θερμοκρασίας και άνοδος της στάθμης της θάλασσας (μόνο για 

Περιφέρειες με παράκτιες εκτάσεις), δίνοντας έμφαση στο χρονικό ορίζοντα που καλύπτεται 

από την περίοδο υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ και την περίοδο εφαρμογής των μέτρων του.  

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, αναλύεται η τρωτότητα επιμέρους τομέων και 

γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας. Ως επιμέρους τομείς για την ανάλυση της 

τρωτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τομείς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της 

ΕΣΠΚΑ, καθώς και τυχόν άλλοι, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια.  

Η ανάλυση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της 

Περιφέρειας παρουσιάζεται συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο, όπως 

γραφήματα, πίνακες, κλπ με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους.  

4. Εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε 

διάφορους τομείς και καθορισμός των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων  

Με βάση την ανάλυση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της 

Περιφέρειας περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πάσης φύσεως (περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές) δυνητικές επιπτώσεις σε αυτούς/ες, για βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και συνοπτικότερα για μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό 

ορίζοντα.  

Περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των 

επιπτώσεων με αναφορά στο βαθμό αβεβαιότητας της εκτίμησης και στην αξιοπιστία των 

μεθόδων, και επισημαίνονται τυχόν δυσκολίες ή ελλείψεις κατάλληλων 

πληροφοριών/δεδομένων.  

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητές τους: 

α) Πιθανότητα εμφάνισης. 

β) Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου 

πληθυσμού. 

γ) Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής,  

δ) Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή έμμεση 

επίπτωση), στις συνιστώσες του φαινομένου (ώστε να διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες 

επιπτώσεις), καθώς και στις εξαρτήσεις έντασης και έκτασης, αν υπάρχουν. 

ε) Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, 

επαναληπτικότητα). 

στ) Δυνατότητες αναστροφής ή ελαχιστοποίησης. 

ζ) Διαπεριφερειακός ή/και διασυνοριακός χαρακτήρας. 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται συνοπτικά σε κατάλληλο πίνακα. 

Προσδιορίζονται αναλυτικά οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές προτεραιοτήτων και 

παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο (όπως 

γραφήματα, πίνακες, χάρτες, κλπ).  

5. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων  

Εκτίμηση του πιθανού κόστους υλοποίησής τους και αναφορά των πιθανών φορέων 

υλοποίησης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.  

Για τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιοτήτων, αναφέρονται τα προτεινόμενα 

μέτρα, καθώς και οι δράσεις που οφείλουν κατά προτεραιότητα να στοχεύουν: 

 στην αποφυγή των επιπτώσεων 

 στη μείωση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων και 

 στην αποκατάσταση. 

Εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ως προς τους παραπάνω στόχους, το κόστος 

υλοποίησης των μέτρων και δράσεων αυτών και ελέγχεται ο λόγος 
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κόστους/αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετιζόμενες αβεβαιότητες. Γίνεται 

επίσης εκτίμηση, κατά το δυνατόν ποσοτική, του οικονομικού, περιβαλλοντικού και 

κοινωνικού οφέλους που ενδέχεται να προκύπτει από την υλοποίηση/εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων, το οποίο και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

ιεράρχηση των μέτρων, προκειμένου να λαμβάνουν προτεραιότητα (α) μέτρα τα οποία εκτός 

από αποτελεσματικά είναι και χρήσιμα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, και β) μέτρα 

τα οποία είναι αποτελεσματικά για ένα ευρύ φάσμα κλιματικών μεταβολών.  

Αναφέρονται οι φορείς που θα τα υλοποιήσουν καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Αναφέρονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, οι πιθανές πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης 

/κάλυψης του κόστους, ο τρόπος υλοποίησης, η εκτιμώμενη διάρκειά τους, καθώς και τυχόν 

δυσκολίες υλοποίησης. Εκτιμάται η δυνατότητα ένταξης των μέτρων προσαρμογής στην 

ευρύτερη οικονομική πολιτική και η συμβατότητά τους με στρατηγικές επιλογές της 

Περιφέρειας. 

Με βάση τα παραπάνω, τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις ιεραρχούνται και παρουσιάζεται η 

σχετική ιεράρχηση και αξιολόγηση συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο 

(όπως γραφήματα, πίνακες, κλπ).  

6. Εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες πολιτικές  

Εξετάζονται και αναλύονται οι δυνατότητες, οι τρόποι ενσωμάτωσης και οι συνέργειες των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων σε άλλες πολιτικές της Περιφέρειας, όπως: πολιτικές 

διαχείρισης φυσικών καταστροφών, διαχείρισης υδάτων, πολιτικές υποδομών κ.λπ. Επίσης 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κριτήριο «κλιματικά ασφαλής επιλογή» να ενσωματώνεται σε όλα 

τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει 

να συνδέονται με άλλους σχετικούς στόχους (π.χ. «πράσινη ανάπτυξη», απασχόληση, 

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, αποδοτική χρήση νερού, κλπ) σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

7. Εξέταση συμβατότητας και συμπληρωματικότητας ΠεΣΠΚΑ με άλλα Περιφερειακά Σχέδια 

Αναφέρονται οι υφιστάμενοι και οι υπό εκπόνηση λοιποί άλλοι σχεδιασμοί της Περιφέρειας 

(Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, κ.λπ.) και εξετάζεται η συμβατότητα και συμπληρωματικότητα του 

ΠεΣΠΚΑ με αυτούς, ώστε να ληφθούν σχετικές πρόνοιες στον ΠεΣΠΚΑ ή/και στην 

αναθεώρηση των υφιστάμενων και στην ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση.  

8. Συνέργεια και μεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων 

Περιφερειών  

Αναλύεται η συνέργεια του ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων Περιφερειών, 

όσον αφορά ειδικότερα σε λήψη μέτρων για επιμέρους τομείς ή/και όμορες γεωγραφικές 

ενότητες. Περιγράφονται τα σχετικά μέτρα/δράσεις που εντάσσονται στα προτεινόμενα 

μέτρα/δράσεις του ανωτέρω κεφαλαίου 5. Αναφέρεται το πλαίσιο υλοποίησης τους, οι φορείς 

και οι σχετικές διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης.  

9. Τρόπος Διαβούλευσης 

Περιγράφεται ο τρόπος διαβούλευσης, όπως ερωτηματολόγια, στοιχεία διαβούλευσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών με κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 

κλπ, με στόχο τη διερεύνηση της δικής τους εκτίμησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στις δραστηριότητές τους και την εκ μέρους τους λήψη μέτρων προσαρμογής.  

Αναφέρεται ο τρόπος διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών τόσο για την εκπόνηση του 

ΠεΣΠΚΑ όσο και για τη διαδικασία θεσμοθέτησής του, καθώς και για τη χρονική περίοδο 

εφαρμογής/υλοποίησής του, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και 

συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, 

παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ). Περιγράφεται το σύνολο των παραμέτρων της 
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κοινωνικής διαβούλευσης και ειδικότερα οι φορείς που μετείχαν /θα μετάσχουν, η 

περιοδικότητα, τα εργαλεία υλοποίησης της διαβούλευσης, κλπ. 

10. Αναφορά των ειδικότερων μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 

ενδιαφερόμενου κοινού και των κοινωνικών εταίρων  

Αναφέρονται τα ειδικότερα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση ομάδων ενδιαφέροντος (επαγγελματικές ομάδες, μαθητές, κρατικοί φορείς, κλπ) 

σε επίπεδο Περιφέρειας ή/και σε διαπεριφερειακό, επίπεδο αν τα μέτρα /δράσεις εμπίπτουν σε 

αυτά του ανωτέρω κεφαλαίου 8. Αναφέρονται οι φορείς υλοποίησης, οι εμπλεκόμενοι φορείς 

και οι ρόλοι τους. Τα μέτρα/δράσεις εντάσσονται στα προτεινόμενα μέτρα/δράσεις του 

ανωτέρω κεφαλαίου 5.  

11. Παρακολούθηση της Εφαρμογής και Υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ 

Προτείνεται σύστημα παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής της ΠεΣΠΚΑ, το οποίο 

περιλαμβάνει κατάλληλους δείκτες όπως χρονοδιαγράμματα, φορείς παρακολούθησης, κλπ. 

Προτείνεται ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των μέτρων 

και δράσεων καθώς και οι σχετικοί δείκτες παρακολούθησης και οι αρμόδιοι φορείς. 

12. Μη Τεχνική Περίληψη 

Η μη τεχνική περίληψη θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές τμήμα του ΠεΣΠΚΑ, στο οποίο θα 

συνοψίζεται το περιεχόμενο του ΠεΣΠΚΑ, σε κατά το δυνατόν μη τεχνική γλώσσα, ώστε να 

είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό.  

Ειδικότερα θα περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους 

τουλάχιστον τα εξής:  

- Η αναγκαιότητα εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ. 

- Τα κυριότερα μέτρα και δράσεις που προτείνονται στο ΠεΣΠΚΑ, η αναγκαιότητα 

υλοποίησής τους και η συμβατότητα και σύνδεσή τους με άλλες ευρύτερες πολιτικές και 

σχεδιασμούς της Περιφέρειας. 

- Οι δυνατότητες συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην υλοποίηση των 

μέτρων /δράσεων.  

- Ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ.  

 

B. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.  

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης  θα καλύψει τις απαιτήσεις για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (που έχει 

ορισθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον). Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ 

καθορίζεται στο Παράρτημα III της Κ.Υ.Α. αριθμ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.06.2006  

(ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006). 

        Ο σκοπός της ΣΜΠΕ ΠεΣΠΚΑ/ΑΜΘ είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 

μια υψηλοτέρου επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος ώστε να καθίσταται αποτελεσματική 

η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο εκείνο που έπεται των κεντρικών 

στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται της εξειδίκευσης και εφαρμογής.  

Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που 

περιέχονται στο ΠεΣΠΚΑ/ΑΜΘ, η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η 

ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις 

υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: 
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Α. Μη Τεχνική Περίληψη  

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης. 

Β. Γενικά Στοιχεία  

Δίνονται στοιχεία του φορέα εκπόνησης του σχεδίου καθώς και του μελετητή της ΣΜΠΕ. 

Γ. Σκοπιμότητα και Στόχοι του Σχεδίου  

Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του σχεδίου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται: 

α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν στο 

σχέδιο, 

β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη 

κατά την προετοιμασία του, 

γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα. 

Δ. Περιγραφή του Σχεδίου  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου με ιδιαίτερη αναφορά: 

α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του, 

β) στο περιεχόμενό του, 

γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του. 

Ε. Εναλλακτικές Δυνατότητες  

Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες,  συμπεριλαμβανομένων 

α) της μηδενικής λύσης, 

β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν, 

γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου έναντι 

των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

ΣΤ. Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης του Περιβάλλοντος  

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για: 

α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης 

και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο, 

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν 

σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης 

γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της παραγράφου β' 

ανωτέρω, κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως 

εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 

2000. 

Σημειώνεται, ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του 

γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου, στην οποία αναμένονται σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φορά από 

το μελετητή της ΣΜΠΕ σε συνεργασία με την αρχή σχεδιασμού του σχεδίου. 

Ζ.   Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Σχεδίου στο Περιβάλλον  

Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, και 

ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-μεσο-

μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: 

οι κλιματικοί παράγοντες, η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η 

χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 

κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και  αρχαιολογικής κληρονομιάς, το 

τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.  
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον. 

Επίσης περιγράφονται: 

α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και 

β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring). 

Η. Στοιχεία Κανονιστικής Πράξης  

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του 

σχεδίου και περιλαμβάνει: 

α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου (monitoring). 

Θ. Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την Εκπόνηση της ΣΜΠΕ  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη 

τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών), που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της 

μελέτης. 

Ι. Βασικές Μελέτες και Έρευνες  

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και 

έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου. 

Κ. Παραρτήματα  

α) Κείμενα τεκμηρίωσης. 

β) Χάρτες - Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την 

χωρική διάσταση του σχεδίου. 

Το σύνολο της μελέτης και των χαρτών - σχεδίων παραδίδονται και σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

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

1ο Παραδοτέο :  Προσχέδιο ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Προσχέδιο 

ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί εντός 

επτά (7) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

2ο  Παραδοτέο :  Απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία και 

αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και η οποία θα πρέπει να 

παραδοθεί εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

3ο Παραδοτέο: Τελικό ΠεΠΣΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τελική ΣΜΠΕ του 

ΠεΠΣΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός δώδεκα 

(12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

4ο Παραδοτέο:  Τελική απολογιστική έκθεση όπου θα τεκμηριώνονται οι εργασίες του κατά 

τη συνολική διάρκεια του έργου και θα πρέπει να παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός μετά την 

έγκριση του ΠεΠΣΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της ΣΜΠΕ του ΠεΠΣΚΑ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικείμενου της σύμβασης θα συσταθεί επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 11 του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016.   
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Στην περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση των παραπάνω παραδοτέων, ο Ανάδοχος 

επικαιροποιεί και επανυποβάλλει τα παραδοτέα στη βάση των σχετικών κατευθύνσεων 

και σχολίων της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.   

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 

σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00) € συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με 

κωδικό 2017ΕΠ03110036 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»,  του Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία  Θράκη» 2014 – 2020. 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός 

εκάστου από τα παρακάτω αναφερόμενα παραδοτέα, ως εξής: 

1η δόση, που αντιστοιχεί στο 40% του ποσού με την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου,  

2η δόση, που αντιστοιχεί στο 40% του ποσού με την παραλαβή του 3ου Παραδοτέου, 

3η δόση, που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου. 

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι 20% του συμβατικού ποσού 

χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

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

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

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

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

του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., των διαδικασιών της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης  

ii) Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από δύο διακριτές υποομάδες, για το ΠεΣΠΚΑ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΜΠΕ) του 

ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Η κατάλληλη ομάδα/υποομάδες έργου του υποψήφιου Αναδόχου του έργου, περιλαμβάνει 

στελέχη με αποδεδειγμένη ικανότητα για την κάλυψη όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων 

του έργου, καθώς επίσης και αποδεδειγμένη ικανότητα για την κάλυψη των αναγκών της 

εκπόνησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΠεΣΠΚΑ.  

Τα Μέλη της Ομάδας Έργου να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν γνώση του 

τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με την 

προκήρυξη.   

Ο υπεύθυνος της υποομάδας έργου για θέματα ΣΜΠΕ θα πρέπει να είναι κάτοχος 

μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) τουλάχιστον τάξης Γ’ και να έχει 

εμπειρία σε μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, νερά, φύση, έδαφος).  
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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 Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές 

και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται παραπάνω.  

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του 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 
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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. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

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

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

(δ) εάν 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,  

(ε) εάν 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.  

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  
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7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις α) 

των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 119 του 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 β) της παρ. 2 και του άρθρου 12 της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 

(ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης 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».  

 

2. 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 Παρασκευή 15/09/2017 

από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται 

ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός 

πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο 

φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, 

Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά 

θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν ή κατά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 14:00. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,  

2. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

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

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

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

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

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

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

ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,  

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

4412/2016. 
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 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. 

6. Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών οικονομικής χρήσης 2015.  

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

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

έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

o Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 

o Ομάδα έργου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης όπως αναφέρονται 

στην παρ. 5 της παρούσης. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα εννέα 

χιλιάδων ευρώ (49.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

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

τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 

οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών, καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης, όπως και 

οι απαιτούμενες μετακινήσεις για συναντήσεις, κλπ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται 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. 

 

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

ημερομηνίας υποβολής της. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρον οφείλει να απαντήσει μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται  
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ότι δεν έχει παραταθεί. 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την 

οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω 

αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ανάθεσης του έργου και θα 

κληθεί ο Ανάδοχος για υποβολή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, 

Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 

του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα 

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

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

κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.eydamth.gr.  

 

                                                                                                Ο Περιφερειάρχης 

                                                                                    Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

            Χρήστος Μέτιος 
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