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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του  1ου  Υποέργου µε τίτλο: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ  ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» του έργου 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)» µε Κωδικό ΟΠΣ 5010162, µε τη 
διαδικασία ανάθεσης µέσω επιλογής από κατάλογο 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Έχοντας υπόψη:  

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

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

3. Το Π.∆. 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 (Α∆Α:7Λ8ΡΟΡΙΥ-0Σ2) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 

6. Το αριθ. πρωτ. ∆∆οικ5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

7. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισµένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), 

8. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας διαχείρισης και 
εποπτείας ….και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 66, αυτού, 
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9. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 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 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 119 και 1,2 και 4 του άρθρου 329, αυτού, 

11. Την αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας 
δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 
Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», 

12. Την αριθµ. πρωτ. 1049/15.03.2017 (Α∆Α: 7∆ΜΓ7ΛΒ-3Ο6) Απόφαση περί «Τροποποίησης / 
Επικαιροποίησης Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς 
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020», 

13. Την αριθµ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/09.11.2017) Υ.Α. [Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677)], 

13. Την αριθ. πρωτ. 3060/01.09.2017 (Α∆Α: 6ΗΙΜ7ΛΒ-ΤΓΦ) Απόφαση Ένταξης  της πράξης µε τίτλο 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)» µε Κωδικό ΟΠΣ 5010162, στην οποία συµπεριλαµβάνεται  
το 1ο Υποέργο µε τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Ο∆ΟΥ», 

14. Την αριθ. πρωτ. 1315/19.06.2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσίες της εταιρείας LEVER Σύµβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ.  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούµε την εταιρεία LEVER Σύµβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ η οποία 

είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριµένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συµβούλων, 
CPV 79410000-1,  να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»  

1. ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ) στην εξειδίκευση των δράσεων 
της Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής ∆ιαδροµής της Εγνατίας Οδού, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων της 
επιχειρηµατικότητας.  

Τα έργο του αναδόχου θα κατευθυνθεί σε τρεις διακριτούς άξονες:  

1. Υποστήριξη στην παρακολούθηση των ήδη ενταγµένων πράξεων  

2. Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων των υπό ένταξη έργων  

3. Παρακολούθηση της εφαρµογής και σχεδιασµός της αναθεώρησης - επικαιροποίησης της Στρατηγικής της 
Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής ∆ιαδροµής της Εγνατίας Οδού  

Τόσο τα έργα τα οποία θα εξετάσει ο Τεχνικός Σύµβουλος όσο και οι τελικοί δικαιούχοι µε τους οποίους θα έρθει σε 
επικοινωνία προκειµένου να υποστηρίξει την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ στη διαδικασία εξειδίκευσης της ΟΧΕ, θα υποδειχθούν 
στον Ανάδοχο από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ.   

Ειδικότερα οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συµβούλου θα αφορούν:    

• Υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ και των τελικών δικαιούχων στην παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων 
της Πολιτιστικής ∆ιαδροµής της Εγνατίας Οδού. 

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών επί ειδικών θεµάτων, όπως επισήµανση προβληµάτων που µπορούν να 
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θέσουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε έργου (π.χ. διοικητικές αδυναµίες, τεχνικές ατέλειες 
κλπ) και διαµόρφωση προτάσεων εναλλακτικών λύσεων. 

• Υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ εφόσον απατηθεί στην επικοινωνία µε τελικούς δικαιούχους και φορείς 
υλοποίησης έργων.  

• Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων στην ωρίµανση των πράξεων προς ένταξη. 

• Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
πράξεων. 

• Συµµετοχή και παρουσία σε εκδηλώσεις, τεχνικές συσκέψεις, συναντήσεις εντός ή εκτός της έδρας της 
ΠΑΜΘ. 

• Υποστήριξη στην αναθεώρηση - επικαιροποίηση της Στρατηγικής της ΟΧΕ πολιτιστικής διαδροµής ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Ο∆ΟΥ  

• Υποστήριξη στην ένταξη νέων ώριµων έργων όπου απαιτηθεί µετά την αναµόρφωση – επικαιροποίηση της 
Στρατηγικής  

• Υποστήριξη στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εξειδίκευση των σχετικών προσκλήσεων 
συµπεριλαµβανοµένων δράσεων επιχειρηµατικότητας.  

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

Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι πέντε (5) και θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε τρία (3) 
αντίτυπα. 

1Ο Παραδοτέο: Σχέδιο υλοποίησης του έργου µε ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα δράσεων. Το Παραδοτέο θα πρέπει 
να παραδοθεί το αργότερο εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

2Ο – 5Ο Παραδοτέα: Τέσσερις (4) εξαµηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις. Τα Παραδοτέα θα παραδίνονται το 
αργότερο εντός δέκα ηµερών από τη λήξη του εξαµήνου αναφοράς και θα περιλαµβάνουν:  

• την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ενταγµένων δράσεων 

• την ένταξη νέων δράσεων 

• την εξειδίκευση προσκλήσεων εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ 

• την αξιολόγηση της εφικτότητας των παρεµβάσεων, προτάσεις αναθεώρησης – επικαιροποίησης της ΟΧΕ 

• Τεχνικές εκθέσεις (σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης) µε επισήµανση προβληµάτων και διαµόρφωση 
προτεινόµενων διορθωτικών ενεργειών  

• Πρακτικά τεχνικών συσκέψεων µε την ΠΑΜΘ ή/και τους συµµετέχοντες ∆ήµους και φορείς (σε όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης) 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικείµενου της σύµβασης θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προβλεπόµενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες µε έναρξη την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής Σύµβασης. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 µε κωδικό 
2017ΕΠ03110041 και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη» 2014 – 2020. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά και συγκεκριµένα µετά την οριστική παραλαβή του: 

• 1ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 10 % της συνολικής αµοιβής 

• 2ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 30% της συνολικής αµοιβής 

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

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

• 5ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 20% της συνολικής αµοιβής. 
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Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

i) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήµονας µε Πανεπιστηµιακές σπουδές και να έχει γνώση του τρόπου 
λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
αποδεδειγµένη εµπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών µε την προκήρυξη. 

ii) Οµάδα Έργου: Η κατάλληλη οµάδα/υποοµάδες έργου του υποψήφιου Αναδόχου του έργου, περιλαµβάνει 
στελέχη µε αποδεδειγµένη ικανότητα για την κάλυψη όλου του φάσµατος των δραστηριοτήτων του έργου. Τα 
Μέλη της Οµάδας Έργου να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποδεδειγµένη εµπειρία 
σε παροχή συναφών υπηρεσιών µε την προκήρυξη. 

Τα µέλη της Οµάδας Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) πέραν του Υπεύθυνου Έργου και να 
καλύπτουν (ως Οµάδα Έργου) το σύνολο των θεµάτων που αναφέρονται παραπάνω. 

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

Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των µελών της Οµάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά 
επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο και µε άτοµα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην 
προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου που 
κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άµεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης 
συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες 
απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές  ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται παραπάνω. 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

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

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
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νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων 
έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά 
τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

5) Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος όροφος, Κοµοτηνή 
69132 (Γραµµατεία), µέχρι την 23/02/2018, 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 ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ. 
∆εκτή  γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε µέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυµεταφορών ή εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν ή κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 14:00. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και µέσα στο φάκελο της θα πρέπει 
να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία: 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Ποινικά Μητρώα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας, 

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

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το ∆ικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 

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

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

• δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του 
ως οικονοµικού φορέα, 

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

6. Αποδεικτικά του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών οικονοµικής χρήσης 2016. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει: 

• Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

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

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

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στην τιµή των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιµής αναφοράς των 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 υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της 
σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη 
που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του 
κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να 
προβληθεί από τον ανάδοχο. 

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιµή σε νόµισµα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά 
των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

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

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται 
στα ως άνω αναφερόµενα, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ανάθεσης του έργου και θα κληθεί για 
υποβολή, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή της, Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% 
του συµβατικού ποσού µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης 
επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016. 

Μετά την προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς της θα κληθεί ο Ανάδοχος να 
υπογράψει τη σχετική Σύµβαση. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.eydamth.gr. 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

 

 
Χρήστος Μέτιος 
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