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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών 

εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας «Θέματα 

διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4» στο πλαίσιο του έργου «Cross-

border transport CONNECTIONs and communications - the basis for improving 

quality of life in border areas / CONNECTIONs’» του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» . 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 193 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης»  του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄). 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου  

4. Την με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική 

Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

5. Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου με τίτλο τίτλο ‘Cross-border transport 

CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in border 

areas / CONNECTIONs’ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2007-2013.(εφεξής  CONNECTIONs ), 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 

Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων                                         
 
Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσετινέ 7 ∙ 69100 ∙  Κομοτηνή 
Πληροφορίες : Μπεμπεκίδης Καρυοφύλλης  
Τηλέφωνο  : 25310 83012 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : bebekidisk@yahoo.gr 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Κομοτηνή,    12 /04/2011    

Αρ. Πρωτ.:    1448οικ 

ΑΔΑ: Β4ΩΦΟΡΡΨ-2ΡΦ
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6. Την Αριθμ. Πρωτ. 1566-11/05/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΛΟΡΡΨ-Δ) απόφαση μας περί Έγκριση 

Διάθεσης Πίστωσης για την υλοποίηση του έργου ‘CONNECTIONs’ του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», 

7. Την αριθ. 869/23-02-2012(ΑΔΑ: ΒΟΖΖΟΡΡΨ-ΦΜ7)  απόφαση μας περί Συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτών και Πρόχειρων Διαγωνισμών που διενεργεί το ΠΤΑ 

ΑΜΘ στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

8. Την αριθ. 4131/8-12-2011 (ΑΔΑ: 4565OPPΨ-ΖΨ0), απόφαση μας περί έγκρισης  

οικονομικής δαπάνης για την ανάθεση εργασιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την 

υλοποίηση της ενέργειας  «Θέματα διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4». 

9. Την από 10/4/2012 εισήγηση του Διαχειριστή του έργου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

1.Την έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη  

σύμβασης   παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ενέργειας «Θέματα διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4» στο πλαίσιο του έργου «Cross-border transport 

CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in border areas 

/ CONNECTIONs’» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2007-2013». 

2.Τον προϋπολογισμό της ενέργειας προς ανάθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 

τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3.Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους δικαιούμενους συμμετοχής καθώς και τους 

όρους υλοποίησης και παραλαβής που περιέχονται στο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

4. Την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομικά προσφορά. 

5. Τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης έως και την 29η Ιουνίου (το αργότερο). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή  την προσφορά τους για 

την συγκεκριμένη ενέργεια του έργου μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου και ώρα 14:00 

στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ. Τσετινέ 7 

στην Κομοτηνή.   
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To άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου και ώρα 11:00 

στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ από την αρμόδια Επιτροπή.  

 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί  στον Δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) και στους δικτυακούς 

τόπους   www.pamth.gov.gr, www.pexanthis.eu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 

Παράρτημα Α΄: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάθεση έργου «Θέματα διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4» στα πλαίσια 

του έργου «Cross-border transport CONNECTIONs and communications - the basis for 

improving quality of life in border areas / CONNECTIONs’» του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» .  

 

Αναθέτουσα Αρχή 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΜΘ 

Προϋπολογισμός  
του έργου 

3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Αντικείμενο 
 

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της ενέργειας 

«Θέματα διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4»  

Διαδικασία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  παροχή  

υπηρεσιών 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου 
 

29/6/2012 

Χρηματοδότηση 
Έργου 
 

«Cross-border transport CONNECTIONs and 

communications - the basis for improving quality of life in 

border areas / CONNECTIONs’» του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013» 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 
προσφορών 

Δευτέρα 23 Απριλίου και ώρα 14:00 

Τόπος κατάθεσης 
των προσφορών 
 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, Δ. Τσετινέ 7 στην Κομοτηνή 
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I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 

Κύριο αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της ενέργειας «Θέματα 

διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – WP 1.4» .  

Οι εργασίες του Αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής: 

Προετοιμασία διαδικασιών διαγωνισμών προμήθειας ή δημοσίων συμβάσεων για την 

υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών του έργου (αποφάσεις για διενέργεια πρόχειρων 

διαγωνισμών, αναλυτικά τεύχη προκήρυξης πρόχειρων διαγωνισμών, σύνταξη συμβάσεων 

με αναδόχους, έλεγχο δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης).   

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου θα αφορά τα ακόλουθα : 

 Τεχνική υποστήριξη και συνεργασία με την Αναθέτουσας Αρχή για τις διαδικασίες 

δημόσιας σύμβασης και για την επιλογή των αναδόχων 

 Προετοιμασία και παρακολούθηση της διαδικασίας των διαγωνισμών των 

ενεργειών του έργου , σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αναθέτουσας Αρχής  

 Προετοιμασία των σχετικών αποφάσεων για τη διενέργεια πρόχειρων 

διαγωνισμών 

 Προετοιμασία των αναλυτικών τευχών προκήρυξης πρόχειρων διαγωνισμών 

 Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο ελέγχου  των 

δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης  

 Προετοιμασία των συμβάσεων με τους αναδόχους  

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας που προβλέπονται στο έργο 

 

 

2. Διάρκεια του έργου - Παραδοτέα 

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης έως και την 29η Ιουνίου (το αργότερο). 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα παραδοτέα του σε 3 αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

3. Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 

ευρώ (3.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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Η δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βαρύνει το πρόγραμμα «Cross-border 

transport CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in 

border areas / CONNECTIONs’» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ 

– ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», κατηγορία δαπανών: “Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες”. Η 

αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 

 50% με την παραλαβή των σχετικών αποφάσεων για τη διενέργεια πρόχειρων 

διαγωνισμών και  των αναλυτικών τευχών προκηρύξεων πρόχειρων διαγωνισμών 

 50% με το πέρας του έργου και την οριστική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου.  

 

ΙI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής – Υποβολής προσφορών 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαθέτουν: 

o Τεκμηριωμένη Εμπειρία στη σύνταξη παραδοτέων με ανάλογη θεματολογία (από 

συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ’ ΚΠΣ ή της τρέχουσας Προγραμματικής 

Περιόδου). 

o Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων εντός των ορίων της 

Περιφέρειας  ΑΜΘ. 

o Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών πόρων και στο σχεδιασμό – 

υποβολή – υλοποίηση και παρακολούθηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών  

 

Οι ζητούμενες εμπειρίες αποδεικνύονται με αποσπάσματα συμβάσεων - ή άλλων σχετικών 

εγγράφων - προγραμμάτων ή έργων της τελευταίας πενταετίας. Στο απόσπασμα πρέπει να 

αναφέρεται σαφώς ο φορέας ανάθεσης, το αντικείμενο, το τίμημα και η διάρκεια και να 

είναι ευδιάκριτη η συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο. 

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και 

ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (με την υποβολή κοινής προσφοράς οι οποίες δεν 

υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένης νομικής μορφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα μέλη της 

ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίησης του έργου). 
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2. Περιεχόμενο προσφοράς/τόπος – χρόνος υποβολής 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ. Τσετινέ 7 στην Κομοτηνή μέχρι και την 

Δευτέρα 23 Απριλίου και ώρα 11.00,  και υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

o Επιστολή υποβολής πρότασης την οποία υπογράφει ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται στο  Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην επιστολή αυτή πρέπει να 

δηλώνεται ρητά ότι ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος αποδέχεται την υλοποίηση του 

έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας πρόσκλησης. 

o Βιογραφικό Σημείωμα του προσφέροντος ή τυχόν ομάδας έργου. 

o Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται 

ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). Οι προσφερόμενες τιμές 

πρέπει να δίνονται σε Ευρώ (€). 

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με 

την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος δηλώνει ότι: α) δεν υπάρχει σε βάρος 

του/της προσφέροντα/ρούσης ή των νομίμων εκπροσώπων του/της 

προσφέροντα/ρούσης οριστική καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα 

αδικήματα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ», και β) δεν 

ισχύει για τον/την προσφέροντα/ρούσα καμία εκ των αναφερόμενων 

προϋποθέσεων στο άρθρο 43 παρ.2 του Π.Δ.60/2007. 

o Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο 

ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για 

λογαριασμό της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς 

και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο 
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Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier 

στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το ΠΤΑ ΑΜΘ και η 

Περιφέρεια ΑΜΘ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο 

των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή 

παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα 

γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς 

να ανοιχτούν ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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