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A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της αριθμ.   9/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΕΔ ΑΜΘ. 

Αριθµ. Απόφασης:   100/2014    

Θέμα 10ο :  «Έγκριση ή μη του 3ου και 4ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακήρυξη ή μη Ανάδοχου του έργου 
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
(ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, MARAKANDA ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442» 
 

 Στην Κομοτηνή σήμερα, 17 Δεκεμβρίου  2014, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14.00, 
συνήλθε σε  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη  
17, 3ος όροφος, Κομοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της Α.Π 765/12-12-2014 
πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ 
.Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ 
182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».   
Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  14  και  απόντα 7, συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
3. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ         
4. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ   
5. Δαλακάκης Δημήτριος:Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ  
6. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ         
7. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 
8. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ 
9. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ         
10. Τσέπελης Εμμανουήλ:  Δημοτικός Σύμβουλος  Ξάνθης Μέλος Δ.Σ  
11. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
12. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ   
13. Τσολακίδης Βασίλειος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αβδήρων Μέλος Δ.Σ         
14. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος Δ.Σ   

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναστασιάδης Φίλιππος : Δήμαρχος Παγγαίου, μέλος Δ.Σ 
2. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ         
3. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
4. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ             
5. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
6. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
7. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ              

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν  και οι Δήμαρχοι Ξάνθης, Διδυμοτείχου και Προσοτσάνης 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης – Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά στην 
έγκριση ή μη του 3ου και του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού και ανακήρυξη ή μη Ανάδοχου του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ 
BASIN)2007-2013, MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442», προϋπολογισμού 
50.910,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έδωσε το λόγο στον κ. Λαζόπουλο Χρήστο, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ευρωπαϊκού Έργου Marakanda, 
ο οποίος ενημέρωσε ότι «η ΕΔΔ συνήλθε σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 
2014, ώρα 11:00,   στα  γραφεία  της  Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., στην Κομοτηνή, για την 
αποσφράγιση του Υποφακέλου Γ΄ «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων και 
συνέταξε το 3ο Πρακτικό της, (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα) με το οποίο 
αποφάσισε ομόφωνα α) να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποστείλει 
έγγραφο στην εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE»,  με το οποίο να καλείται να παρέχει 
διευκρινήσεις, αιτιολόγηση και ανάλυση της Υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής 
Προσφοράς της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του Κεφ. Β.4.5 του 
τεύχους Προκήρυξης του Διαγωνισμού και β) να διακόψει την συνεδρίαση της και να 
προχωρήσει σε νέα συνεδρίαση μετά την λήψη του εγγράφου με τις διευκρινήσεις 
της εταιρείας  «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE». 

Η εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» απέστειλε το υπ αριθμ. 606/17-10-2014 έγγραφο με 
θέμα «Έγγραφη Αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς».  

Στη συνέχεια η ΕΔΔ συνεδρίασε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00, για 
την εξέταση των διευκρινήσεων επί της «Οικονομικής Προσφοράς», που απέστειλε η 
εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» και την αξιολόγηση της «Οικονομικής Προσφοράς» 
των διαγωνιζομένων και συνέταξε το 4ο Πρακτικό της (το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα) με το οποίο αποφάσισε ομόφωνα:  
1. Να αποκλειστεί από την διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων οικονομικών 

προσφορών ο διαγωνιζόμενος «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE», του οποίου η 
προσφερόμενη τιμή που ανέρχεται στο ποσό των 40.727,99 €, κρίνεται ως  
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά αφού περιλαμβάνει έκπτωση 20% και 
επιπλέον  οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις από την Εταιρεία δεν κρίνονται επαρκείς 
και τεκμηριωμένες ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη 
υλοποίηση του έργου 

2. Να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ΑΜΘ  την έγκριση του παρόντος 
Πρακτικού και την ανακήρυξη του διαγωνιζόμενου «TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία 
Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης», με Συνολική Βαθμολογία προσφοράς (Σ3)= 
100,00, ως Ανάδοχου του έργου 

3. Το παρόν Πρακτικό να αναρτηθεί στην έδρα της ΠΕΔ ΑΜΘ στην Κομοτηνή και να 
κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με φαξ και email. 

4. Να διαβιβάσει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην υπηρεσία της ΠΕΔ 
ΑΜΘ  για φύλαξη μέχρι την λήψη της Απόφασης από το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

 
 
Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι με το 757/9-12-2014 
έγγραφο της ΕΔΔ της ΠΕΔ ΑΜΘ ενημερώθηκαν  οι διαγωνιζόμενοι για το παραπάνω 
Πρακτικό της Επιτροπής και δεν υπήρξαν ενστάσεις επ’ αυτού. 
Το Δ.Σ μετά από συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη  
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α. Τα αναφερόμενα στο υπ'αριθμ. 396/30-07-2014 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
Πρόχειρου Διαγωνισμού  της ΠΕΔ ΑΜΘ. 
β. Την αριθμ. 54/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την «Έγκριση 
αποτελέσματος άγονου διαγωνισμού που έγινε την Τρίτη 22/7/2014 του έργου 
“Marakanda” με κωδικό Ι-Β/1.2/442, στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN) 2007-2013 και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
Δημοπράτησης με τροποποίηση όρων αυτού»  
γ. τον Κανονισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών της ΠΕΔ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 
4/2012 Απόφαση του Δ.Σ της. 
δ. Την αριθμ. 14/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 
1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την“ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-
B/1.2/442”. 
ε. Την αριθμ. 19/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 
2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα 
«Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων, για την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN 
SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”. 
στ. Το από 15/10/2014, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ζ. Το από 17/10/2014 (606/17-10-2014) έγγραφο της εταιρείας «NEXTCOM Υψηλής 
Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» 
με θέμα «Έγγραφη Αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς» 
η. Το από 22/10/2014, 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
θ. την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου 
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442» 

…………………………………………………………….. 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 
1. Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά για την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”,  
2. Εγκρίνει το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με 
το οποίο αποφασίστηκε να αποκλειστεί από την διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων 
οικονομικών προσφορών ο διαγωνιζόμενος «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE», του οποίου 
η προσφερόμενη τιμή που ανέρχεται στο ποσό των 40.727,99 €, κρίνεται ως  
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά αφού περιλαμβάνει έκπτωση 20% και 
επιπλέον  οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις από την Εταιρεία δεν κρίνονται επαρκείς και 
τεκμηριωμένες ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του 
έργου 
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3.          Εγκρίνει την ανακήρυξη του διαγωνιζόμενου «TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία 
Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης», με Συνολική Βαθμολογία προσφοράς (Σ3)= 
100,00, ως Ανάδοχου του έργου με προσφερόμενη τιμή 45.819,00 €, 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 23%. 
3. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην έδρα της ΠΕΔ ΑΜΘ στην Κομοτηνή 
και να κοινοποιηθεί στου διαγωνιζόμενους. 
4. Αναθέτει στις υπηρεσίες της ΠΕΔ να προχωρήσουν τις διαδικασίες 
προκειμένου να  ενημερωθεί εγγράφως ο Ανάδοχος και να κληθεί να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το Κεφ. Β.4.4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού 
5. Αναθέτει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού να προχωρήσει τις 
διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τη σύνταξη σχετικού 
Πρακτικού και στην Ε.Ε. της ΠΕΔ ΑΜΘ να εγκρίνει ή όχι το   παραπάνω Πρακτικό.  
6. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει τη Σύμβαση που επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση, με τον ανάδοχο του έργου, μετά την παραπάνω Απόφαση της ΕΕ 
της ΠΕΔ ΑΜΘ   

…………………………………………………………….. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 100/2014 

Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
 

                   Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας 
                  της ΠΕΔ-ΑΜΘ 

 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   

 Δ/νση : ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 17, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                                  

                                                                                  Κομοτηνή :   15 -10–2014 

 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για 

την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ 

BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”, για την αποσφράγιση 

του Υποφακέλου Γ΄ «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων 

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ώρα 11:00,   στα  γραφεία  της  Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., στην 

Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (4ος Όροφος), συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμ. 24/10-4-

2014 και 54/2014 αποφάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ, για την αποσφράγιση του Υποφακέλου 

Γ΄ «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων στο έργο“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”, που υλοποιεί η ΠΕΔ/ΑΜΘ ως εταίρος του έργου. 

Στη Συνεδρίαση της επιτροπής παρόντες ήταν 

1. Λαζόπουλος Χρήστος,  Πρόεδρος  

2. Συμεωνίδης Δημήτριος και 

3. Τσαπνίδης Κωνσταντίνος ως μέλη 

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής παραβρέθηκαν, από το σύνολο των εκπροσώπων  που 

προσκλήθηκαν, οι κάτωθι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων: 

1. Ορέστης Χατζόπουλος εκπρόσωπος της NEXTCOM ΑΕ 

2. Νικόλαος Δρακωνάκης, εκπρόσωπος της ΕΤΑΜ ΑΕ 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία επειδή από τα τρία μέλη της ΕΔΔ βρέθηκαν παρόντα 

και τα τρία, ξεκίνησε η συνεδρίαση για την αποσφράγιση του Υποφακέλου Γ΄ «Οικονομική 

Προσφορά» των διαγωνιζομένων στο έργο“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”.  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α. Τα αναφερόμενα στο υπ'αριθμ. 396/30-07-2014 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 

Πρόχειρου Διαγωνισμού  της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

β. Την αριθμ. 54/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την «Έγκριση 

αποτελέσματος άγονου διαγωνισμού που έγινε την Τρίτη 22/7/2014 του έργου 

“Marakanda” με κωδικό Ι-Β/1.2/442, στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC 
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MEDITERRANEAN SEA BASIN) 2007-2013 και καθορισμός νέας ημερομηνίας 

Δημοπράτησης με τροποποίηση όρων αυτού»  

γ. τον Κανονισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών της ΠΕΔ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ 4/2012 Απόφαση του Δ.Σ της. 

δ. Την αριθμ. 14/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 

1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την“ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC 

MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-

B/1.2/442”. 

ε. Την αριθμ. 19/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 

2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα 

«Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων, για την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN 

SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”. 

Αφού παρέλαβε από την υπηρεσία της ΠΕΔ ΑΜΘ τους φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», προχώρησε στην αποσφράγιση των  φακέλων οι οποίοι περιείχαν 2 

φακέλους με τις ενδείξεις «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και  «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και στη συνέχεια αρίθμησε και 

μονόγραψε τα έγραφα που υπήρχαν μέσα σε αυτούς. 

Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων κατόπιν επιθυμίας τους, παρουσία 

της Επιτροπής Διαγωνισμού εξέτασαν το περιεχόμενο των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,  των άλλων προσφορών  και στη συνέχεια αποχώρησαν. 

Μετά την αποσφράγιση και αρίθμηση των εγγράφων των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση εξέτασε τα 

περιεχόμενα των Φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό είναι: 
α/α Διαγωνιζόμενος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ(με 
ΦΠΑ) σε € 

Έκπτωση επί του 
συνολικού 

Προϋπολογισμού 

1.  ΕΤΑΜ Α.Ε Συμβουλευτικών και Μελετητικών 
Υπηρεσιών 

49.200,00 3,36% 

2.  NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE 

40.727,99 20,00% 

3.  TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 

45.819,00 10,00% 

4.  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α)Σ.Αμοιράς-Δ. 
Μπαρδακίδης ΟΕ, Β)Φ.Παραστατίδης-
Μ.Πουσπουρίκας ΟΕ, Γ)Καρυπίδης Σταύρος 

45.819,00 10,00% 

Κατά την εξέταση του περιεχομένου του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» κατέθεσε Οικονομική Προσφορά με τελική 

προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 40.727,99 €, δηλαδή η 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει έκπτωση 20% του συνολικού προϋπολογισμού του 

έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού: 
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Α) στο Κεφ. Β.3.2.3 «Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’», παρ. 4, 

σελ.35 αναγράφεται ρητά ότι «Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να περιλαμβάνουν 

έκπτωση που να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.» και  

Β) στο Κεφ. Β.4.2. «Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών», τελευταία παράγραφος, σελ.43, 

αναφέρεται ότι «Η οικονομική προσφορά των Προσφέροντος δεν μπορεί να είναι κάτω 

από το 90% του Προϋπολογισμού του Έργου.» 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Aποφάσισε ΟΜOΦΩΝΑ 

1. να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποστείλει έγγραφο στην 

εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE»,  με το οποίο να καλείται να παρέχει διευκρινήσεις, 

αιτιολόγηση και ανάλυση της Υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς της σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του Κεφ. Β.4.5 του τεύχους Προκήρυξης του 

Διαγωνισμού  

2. να διακόψει την συνεδρίαση της και να προχωρήσει σε νέα συνεδρίαση μετά την 

λήψη του εγγράφου με τις διευκρινήσεις της εταιρείας  «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE».  

3. να διαβιβάσει τους φακέλους του διαγωνισμού στην υπηρεσία της ΠΕΔ ΑΜΘ  για 

φύλαξη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΔ της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

          Λαζόπουλος Χρήστος             Συμεωνίδης Δημήτριος   

                Τσαπνίδης Κωνσταντίνος 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   

 Δ/νση : ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 17,  69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                                  

                                                                                  Κομοτηνή :   22 -10–2014 

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για 

την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ 

BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”, για την εξέταση των 

διευκρινήσεων επί της «Οικονομικής Προσφοράς», που απέστειλε η εταιρεία «NEXTCOM 

Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» 

και την αξιολόγηση της «Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων. 
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Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00,   στα  γραφεία  της  Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., στην 

Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (4ος Όροφος), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμ. 24/10-4-2014 και 

54/2014 αποφάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ, για την εξέταση των διευκρινήσεων επί της 

«Οικονομικής Προσφοράς», που απέστειλε η εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» και την αξιολόγηση 

της «Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων στο έργο“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”, που υλοποιεί η ΠΕΔ/ΑΜΘ ως εταίρος του έργου. 

Στη Συνεδρίαση της επιτροπής παρόντες ήταν 

1. Λαζόπουλος Χρήστος,  Πρόεδρος  

2. Συμεωνίδης Δημήτριος και 

3. Βόσβολης Κυριάκος ως μέλη 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία επειδή από τα τρία μέλη της ΕΔΔ βρέθηκαν παρόντα 

και τα τρία, ξεκίνησε η συνεδρίαση για την εξέταση των διευκρινήσεων επί της «Οικονομικής 

Προσφοράς», που απέστειλε η εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» και την αξιολόγηση της 

«Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων στο έργο“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”.  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΔ έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17/10/2014 (606/17-10-2014) 

έγγραφο της εταιρείας «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» με θέμα «Έγγραφη Αιτιολόγηση της 

Οικονομικής Προσφοράς». 

Στη συνέχεια μετά την ανάγνωση του παραπάνω εγγράφου ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ανέφερε ότι ο εν λόγω  διαγωνισμός αποτελεί επαναπροκήρυξη προηγούμενου διαγωνισμού 
ο οποίος κρίθηκε άγονος επειδή δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία της ΠΕΔ ΑΜΘ 
κανένας φάκελος προσφορών, ούτε προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος στην διαδικασία. Για 
το λόγο αυτό ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε με ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις 
ώστε να είναι περισσότερο κατανοητός και ταυτόχρονα οικονομικά εφικτός για τους 
υποψήφιους αναδόχους του έργου μετά από τεχνική βοήθεια εμπειρογνωμόνων που ζήτησε 
η Ομάδα Έργου του προγράμματος, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κοστολόγησή του 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου “Marakanda”. Συνεπώς, το ποσοστό 10% 
προσδιορίστηκε με βάση το περιθώριο που επιτρέπει η εκτίμηση του προϋπολογισμού της 
σύμβασης, αφήνοντας παράλληλα ένα εύλογο κέρδος στον ανάδοχο. Επιπρόσθετα, είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό να επικεντρωθεί ο 
διαγωνισμός στις τεχνικές απαιτήσεις του έργου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
έργου και βέβαιη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων. 
Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «NEXTCOM 
Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών 
AE» αποτέλεσε την εξαίρεση, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψήφιους αναδόχους, 
αφού η απόκλιση της προσφοράς της απείχε κατά πολύ από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 
έκπτωσης. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, ορίζεται ρητά ότι το μέγιστο 
επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης είναι 10% και αναφέρεται εντός διαγωνισμού με 2 
διαφορετικούς τρόπους α) στο κεφάλαιο Β.3.2.3. Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ «Οικονομική 
Προσφορά» με τη φράση «Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να περιλαμβάνουν 
έκπτωση που να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου», καθώς και 
β) στο Κεφάλαιο Β.4.2. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών με τη φράση «Η οικονομική 
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προσφορά των Προσφέροντος δεν μπορεί να είναι κάτω από το 90% του Προϋπολογισμού 
του Έργου». Παρόλ’ αυτά, το κοινοτικό δίκαιο, δίχως να προκρίνει τη θέσπιση συγκεκριμένου 
ορίου στο ποσοστό έκπτωσης, καθόσον έχει κριθεί ότι αυτό κατευθύνει τον ανταγωνισμό, 
δίνει τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να απορρίψει προσφορές τις οποίες κρίνει ως 
ασυνήθιστα ή υπερβολικά χαμηλές, με την υποχρεωτική προϋπόθεση της προηγούμενης 
παροχής έγγραφης αιτιολόγησης της προσφοράς από την πλευρά του προσφέροντα. 

Με την με αριθμό 601/15-10-2014 επιστολή μου κάλεσα την εταιρεία «NEXTCOM 
Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών 
AE» να μας αποστείλει εγγράφως διευκρινήσεις που να αιτιολογούν την  Υπερβολικά χαμηλή 
Οικονομική της Προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του Κεφ. Β.4.5   του 
τεύχους Προκήρυξης του Διαγωνισμού.  
Η όποια έκπτωση πέραν του προαναφερθέντος ορίου θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ’ 
ελάχιστο, να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007 και του 
Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ 
Πιο συγκεκριμένα όπως ρητά αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο «Εάν, για δεδομένη 
σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η 
αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις 
για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 
Οι διευκρινίσεις  αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των 
υπηρεσιών, 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των 
υπηρεσιών, 
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 
προσφέρων, 
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και 
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα 

Σχετικά με το προαναφερθέν έγγραφο που απέστειλε η Εταιρεία όπου αιτιολογεί την 
οικονομική της προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007 και του 
Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ, έχω να παρατηρήσω τα εξής: 
Για το σημείο «α) Ο οικονομικός χαρακτήρας της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της 
παροχής των υπηρεσιών», η αιτιολογία της Εταιρείας στηρίζεται στο επιχείρημα ότι «…η 

εμπλοκή στην Ομάδα έργου μονίμων συνεργατών μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε σημαντικά 
τα κόστη μας, καθώς οι παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες αποτελούν τμήμα συνόλου υπηρεσιών, που οι 
συνεργάτες υλοποιούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αντίστοιχα η ευρεία δραστηριοποίηση της 
εταιρείας μας στην περιοχή υλοποίησης του έργου μας δίνει την δυνατότητα να επιτυγχάνουμε 
οικονομίες κλίμακας καθώς οι μόνιμες και σταθερές συνεργασίες μας εκεί διασφαλίζουν ότι οι 
παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες αποτελούν τμήμα συνόλου υπηρεσιών που υλοποιούνται για 

λογαριασμό της εταιρείας μας». 
Η αιτιολογία αυτή κατά την γνώμη μου δεν ισχύει διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας κύριες αρμοδιότητες, όπως η θέση του Υπευθύνου του 
Έργου, ανατίθενται σε υπεργολάβους και εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει δυσκαμψία στην υλοποίηση του έργου μειώνοντας την αποτελεσματικότητα 
στην διοίκηση και οργάνωση των επιμέρους δράσεων και υποδράσεων του έργου, ενώ 
ταυτόχρονα η χρήση εξειδικευμένων έμπειρων στελεχών λογικά αυξάνει αισθητά το 
οικονομικό κόστος του υποψήφιου αναδόχου. 
Επιπλέον η εμπειρία της εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδική τεχνική λύση η οποία 
μειώνει το κόστος του προσφέροντος, από τη στιγμή που και οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
ανάδοχοι έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
Σχετικά με το σημείο «β) Οι επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και οι εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
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που διαθέτει η εταιρεία για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών», η εταιρεία αναφέρει ως αιτιολογίες ότι 
1)«…όσον αφορά τις ενέργειες του διαγωνισμού ευρύ τμήμα αυτών είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε 

χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης υπεργολάβων οι οποίοι ως γνωστό ανεβάζουν το κόστος 

οποιασδήποτε ανάληψης εργασίας.» 
2) « Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας και των χρηματοοικονομικών μας μεγεθών έχουμε την 

δυνατότητα να επιτυγχάνουμε καλύτερες τιμές για εμάς και τους πελάτες μας.» 
3) « Η εταιρεία μας προτείνει λύσεις για την παράδοση του συνόλου των Παραδοτέων που δεν 

περιορίζονται στις κλασικές μεθόδους υλοποίησης αλλά κάνουν χρήση κάθε καινοτόμου διαδικασίας 
η οποία μπορεί να ενισχύσει τόσο την ποιότητα των Παραδοτέων όσο και να μειώσει τα κόστη παροχής 
αυτών. Η συμπερίληψη στην Ομάδα Έργου στελεχών κατόχων πτυχίων, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών διπλωμάτων ειδίκευσης εγγυάται την εκτέλεση των υπηρεσιών όπως αυτή αναλύεται 
και στην Τεχνική Προσφορά που σας υπεβλήθη με ταχύτητα, ευελιξία και εγκυρότητα, ενώ η χρήση της 
εξειδικευμένης γνώσης τους μπορεί να εγγυάται ταυτοχρόνως την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε 
κινδύνου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το έργο και το χρονοδιάγραμμα του, γεγονός που θα έχει 

σαφή αντίκτυπο και στην οικονομική διαχείριση του έργου» 
Σχετικά με τις παραπάνω αιτιολογίες της εταιρείας θεωρώ ότι,  
Α) Η Εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» σύμφωνα με τον Φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 
κατέθεσε συμπεριλαμβάνει στην Ομάδα Έργου, σε σύνολο 11 μελών,  τρείς (3) 
υπεργολάβους και πέντε (5) εξωτερικούς συνεργάτες, γεγονός που και η ίδια παραδέχεται 
ότι ανεβάζουν το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας. 
Β) Ο ισχυρισμός της εταιρείας όσον αφορά την δυνατότητα επίτευξης καλύτερων τιμών δεν 
κρίνεται επαρκής ώστε να εγγυάται τις απαιτούμενες εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που θα 
έπρεπε να διαθέτει η εταιρεία για την ομαλή εκτέλεση των έργων 
Γ) Όπως ήδη έχει περιγραφεί στο 2ο Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. η εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής 
Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» “το 
χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων δεν παρουσιάζει ρεαλιστική κατανομή στο χρόνο σε 
σχέση με τη συνολική διάρκεια του έργου, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος μη 
πραγματοποίησής του, …”. 
 Σχετικά με το σημείο «γ) Πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, 
που προτείνει ο προσφέρων» 
Όσον αφορά την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 
προσφέρων δεν έδωσε κάποιες εξηγήσεις… 

Για το σημείο δ) Τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής» 
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. 

Για το σημείο ε) Ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα» 
Δεν υπάρχει κάποια κρατική ενίσχυση που πιθανώς να δικαιολογούσε τη χαμηλή προσφορά. 
Αν η επιχείρηση είχε πάρει κάποια επιδότηση πιθανώς να μπορούσε να τεκμηριωθεί η 
συγκεκριμένη χαμηλή οικονομική προσφορά.   

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
α. Τα αναφερόμενα στο υπ'αριθμ. 396/30-07-2014 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου 
Διαγωνισμού  της ΠΕΔ ΑΜΘ. 
β. Την αριθμ. 54/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την «Έγκριση αποτελέσματος 
άγονου διαγωνισμού που έγινε την Τρίτη 22/7/2014 του έργου “Marakanda” με κωδικό Ι-
Β/1.2/442, στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN) 2007-2013 και 
καθορισμός νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης με τροποποίηση όρων αυτού»  
γ. τον Κανονισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών της ΠΕΔ ΑΜΘ, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 4/2012 
Απόφαση του Δ.Σ της. 
δ. Την αριθμ. 14/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης 
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Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 1ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”. 
ε. Την αριθμ. 19/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.) για την Έγκριση του 2ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα «Αξιολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών» των διαγωνιζομένων, για την“ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”. 
στ. Το από 17/10/2014 (606/17-10-2014) έγγραφο της εταιρείας «NEXTCOM Υψηλής 
Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» με 
θέμα «Έγγραφη Αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς» 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να αποκλείσει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,  την Εταιρεία «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE» της οποίας η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται 

στο ποσό των 40.727,99 €, περιλαμβάνοντας έκπτωση 20% του συνολικού προϋπολογισμού 

του έργου, κρίνεται ως Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο υπ'αριθμ. 396/30-07-2014 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου 

Διαγωνισμού  της ΠΕΔ ΑΜΘ:  

A. Στο Κεφ. Β.3.2.3 «Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’», 

παρ. 3, σελ.35 αναγράφεται ρητά ότι «Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν 

να περιλαμβάνουν έκπτωση που να υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.» και  

B. Στο Κεφ. Β.4.2. «Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών», τελευταία 

παράγραφος, σελ.43, αναφέρεται ότι «Η οικονομική προσφορά των 

Προσφέροντος δεν μπορεί να είναι κάτω από το 90% του Προϋπολογισμού 

του Έργου.» 

ΕΠΕΙΔΗ 

1. Οι διευκρινίσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 606/17-10-2014 της εταιρείας «NEXTCOM 
Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & 
Συμμετοχών AE», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του Κεφ. Β.4.5 του 
τεύχους Προκήρυξης του Διαγωνισμού, που αφορούσαν στην οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας είτε στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις είτε στις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα μπορούσε 
να παράσχει την υπηρεσία είτε στην πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει, 
κρίνονται μη επαρκώς τεκμηριωμένες και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν την 
υποβολή της συγκεκριμένης υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς. 

2. Η υποβολή της  ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς από την παραπάνω Εταιρεία, 

δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να πλήξει την επί ίσοις όροις συμμετοχή 

των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχώρησε στην συνέχιση της 

διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς των υπολοίπων τριών (3) 

διαγωνιζομένων, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, όπου συμφερότερη Προσφορά 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σi, όπου το Σi υπολογίζεται για κάθε προσφορά 

από τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΔΑ: 7ΩΒ2ΟΚΜΗ-ΘΗΓ
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Σi = [70 Χ (Τi/Τmax) + 30 Χ (Kmin/Ki) 

όπου, 

(α) Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου  

(β) Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο, 

(γ) Τi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου 

(δ) Τmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη  

βαθμολογία. 

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Σi στον 

παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Σi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος. 

Η Ε.Δ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη  

1) Τον παρακάτω Πίνακα Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά 

αξιολόγησης, που διαμορφώθηκε με το 2ο Πρακτικό της  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολική Τεχνική Βαθμολογία 

προσφοράς διαγωνιζομένου (Τi) 

1 ΕΤΑΜ Α.Ε Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών Τ1=7,38 

3 TRANSCOOP ΑΜΚΕ 
Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Τ3=7,46 

4 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α)Σ.Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης ΟΕ, 
Β)Φ.Παραστατίδης-Μ.Πουσπουρίκας ΟΕ, Γ)Καρυπίδης 
Σταύρος 

Τ4=6,85 

  Τmax= 7,46 
2) Τον παρακάτω Πίνακα των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων 

α/α Διαγωνιζόμενος Ki Kmin/

Ki 

1 ΕΤΑΜ Α.Ε Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών Κ1=49.200,00 0,93 

3  TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης & 
Ανάπτυξης 

Κ3=45.819,00 1,00 

4  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α)Σ.Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης   ΟΕ, 
Β)Φ.Παραστατίδης-Μ.Πουσπουρίκας ΟΕ, Γ)Καρυπίδης Σταύρος 

Κ4=45.819,00 1,00 

  Κmin=45.819.00  

Συνέταξε τον παρακάτω πίνακα και κατέληξε στην εξής βαθμολογία με βάση τον τύπο Σi = 

[70 Χ (Τi/Τmax) + 30 Χ (Kmin/Ki) 

Α/Α  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ  Τεχνική 

Προσφορά  

Οικονομική 

Προσφορά  

Σi = [70 Χ (Τi/Τmax) + 30 Χ 

(Kmin/Ki) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1 ΕΤΑΜ Α.Ε Συμβουλευτικών 
και Μελετητικών Υπηρεσιών 

Τ1=7,38 Κ1=49.200,00 ΣΒ1=70 Χ (7,38/7,46) + 30 

Χ (45819,00/49200,00)= 

69,25+27,9= 97,15 

Σ1=97,15 

3 TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία 
Διεθνικής Εκπαίδευσης & 
Ανάπτυξης 

Τ3=7,46 Κ3=45.819,00 ΣΒ3=70 Χ (7,46/7,46) + 30 

Χ (45819,00/45819,00)= 

70+30=100 

Σ3=100,00 

4 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 
Α)Σ.Αμοιράς-Δ. 
Μπαρδακίδης ΟΕ, 
Β)Φ.Παραστατίδης-

Τ4=6,85 Κ4=45.819,00 ΣΒ4=70 Χ (6,85/7,46) + 30 

Χ (45819,00/45819,00)= 

64,28+30=94,28 

Σ4=94,28 
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Μ.Πουσπουρίκας ΟΕ, 
Γ)Καρυπίδης Σταύρος 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαμόρφωσε τον παρακάτω Πίνακα με τη 
Συνολική Βαθμολογία των διαγωνιζομένων 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Συνολική 

Βαθμολογία  

(Σi) 

1  TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 100,00 

2  ΕΤΑΜ Α.Ε Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών 97,15 

4 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α)Σ.Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης ΟΕ, 
Β)Φ.Παραστατίδης-Μ.Πουσπουρίκας ΟΕ, Γ)Καρυπίδης Σταύρος 

94,28 

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω Πίνακες, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού  

Αποφάσισε ΟΜOΦΩΝΑ 

5. Να αποκλειστεί από την διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων οικονομικών 

προσφορών ο διαγωνιζόμενος «NEXTCOM Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών AE», του οποίου η 

προσφερόμενη τιμή που ανέρχεται στο ποσό των 40.727,99 €, κρίνεται ως  

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά αφού περιλαμβάνει έκπτωση 20% και 

επιπλέον  οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις από την Εταιρεία δεν κρίνονται επαρκείς 

και τεκμηριωμένες ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη 

υλοποίηση του έργου 

6. Να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ΑΜΘ  την έγκριση του παρόντος 

Πρακτικού και την ανακήρυξη του διαγωνιζόμενου «TRANSCOOP ΑΜΚΕ Εταιρεία 

Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης», με Συνολική Βαθμολογία προσφοράς (Σ3)= 

100,00, ως Ανάδοχου του έργου 

7. Το παρόν Πρακτικό να αναρτηθεί στην έδρα της ΠΕΔ ΑΜΘ στην Κομοτηνή και να 

κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με φαξ και email. 

8. Να διαβιβάσει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην υπηρεσία της ΠΕΔ 

ΑΜΘ  για φύλαξη μέχρι την λήψη της Απόφασης από το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

          Λαζόπουλος Χρήστος   Συμεωνίδης Δημήτριος   

      Βόσβολης Κυριάκος 

 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚOΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013, ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442» 

Ανάδοχος Έργου: «……………………………………………………………………………………………….» 

Αναθέτουσα Αρχή: «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 
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Στην Κομοτηνή σήμερα την ….η ημέρα ……….. του μηνός …………… του 201…, μεταξύ των 
κάτωθι συμβαλλομένων:  

Α) Της ΠΕΔ/ΑΜΘ, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο 
Λαμπάκη καλουμένης στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και  

Β) Της «………………………………………………………………….», νόμιμα εκπροσωπούμενης από 
τον Κο ………………………… καλουμένης στο εξής «Αναδόχου», έχοντας υπόψη:  

1) Τους όρους της υπ’ αριθ. 396/30.07.2014 Προκήρυξης  
2) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3) Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» 

4) Π.Δ. 75/2011 ( ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» 

5) Τον Κανονισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών της  ΠΕΔ/ΑΜΘ(ΑΔΑ:ΒΟΖΚΟΚΜΗ-ΦΗ0), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4/2012 απόφαση του Δ.Σ. 

6) τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης της ΠΕΔ ΑΜΘ(ΑΔΑ: 
ΒΟΧ7ΟΚΜΗ-3Ρ6), που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της 

7) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών)»  

9) Τον (ΕΚ)  αριθ.  1638/2006  του  Συμβουλίου  και  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  
περί καθορισμού γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση του ENPI 

10) Τον (ΕΚ) αριθμ. 951/2007 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1638/2006 

11) Την 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
12) Την με αριθ. 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» », όπως τροποποιήθηκε, καθώς και 
τα συμπληρωματικά της κείμενα  

13) Την  από 2/8/2011 Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership Agreement) της ΤΕΔΚ Ν. 
Ξάνθης   

14) Την από 31.01.2012 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Contract) του έργου 
“Marakanda” με κωδικό έργου I-B/1.2/442 μεταξύ της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής 
και του επικεφαλής εταίρου του έργου, καθώς και τα παραρτήματα αυτής με έμφαση 
στο Παράρτημα IV «Διαδικασίες Ανάθεσης Συμβάσεων» (ΑΝΝΕΧ ΙV) 

15) Τον  ισχύοντα  (κατά  την  έγκριση  του  εν  λόγω  έργου)  οδηγό  διαδικασιών  για  
αναθέσεις συμβάσεων υπηρεσιών/προμηθειών/έργων που εφαρμόζονται στα έργα 
που συγχρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και αφορούν και 
τρίτες χώρες - PRAG (Practical Guide to EC External Aid Contract Procedures) 

16) Τον  ισχύοντα  Οδηγό  Υλοποίησης  Έργων  (Project  Implementation  Manual,  
Version1#10.04.2012) του Προγράμματος MED ENPI CBC και ειδικά το Άρθρο 4.2. 
«Προκηρύξεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων» 

17) Την υπ’ αριθ. 81/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ για την υλοποίηση του Έργου 
“Marakanda”  

18) Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένος σχετικός Κ.Α. …………. στον προϋπολογισμό 
της ΠΕΔ ΑΜΘ για το έτος ……. 

19) Την υπ’ αριθ. 24/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ για την έγκριση τεχνικών 
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προδιαγραφών και του Τεύχους Διακήρυξης και λήψη απόφασης για τη διενέργεια 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για πράξεις του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Marakanda”  

20) Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται 
στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

21) Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών 
στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 

22) Την υπ’ αριθ. 54/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ που αφορά τον καθορισμό 
νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης με τροποποίηση όρων αυτού 

23) Την υπ’ αριθ. 84/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ «αποδοχής παράτασης χρόνου 
υλοποίησης έργου Marakanda με κωδικό Ι-Β/1.2/442, του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013» 

24) Το 4ο πρακτικό της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού (22/10/2014) που ανέδειξε 
τον ανάδοχο 

25) Την υπ’ αρίθμ. ……..  Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ περί ανάδειξης αναδόχου 
26) Το ….ο πρακτικό της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού (…../…./…….) που 

αφορούσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
27) Την υπ’ αρίθμ. ……… Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της ΠΕΔ ΑΜΘ για 

την υπογραφή της σύμβασης 
 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει το Έργο που αφορά «ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-
2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442», που υλοποιεί η ΠΕΔ ΑΜΘ ως 
εταίρος του Έργου. 
Το έργο αποτελείται από τρεις (3) κύριες δράσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
ΔΡΑΣΗ 1: 
• Με επίκεντρο τη Δημοτική Αγορά Ξάνθης πρόκειται να παρασχεθεί τεχνική 
υποστήριξη στα παρακάτω πεδία: 
-Παραγωγή και Αποθήκευση Τοπικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
-Ελκυστικότητα των αγορών 
-Διαχείριση των αγορών πόλεων, τοπικό δίκτυο διανομής και εφοδιαστική αλυσίδα 
-Χειροποίητα έργα  
ΔΡΑΣΗ 2:  
• Στο πλαίσιο της διασυνοριακής φύσης του ευρωπαϊκού προγράμματος, θα 
υλοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο (cross-border seminar) με τη συμμετοχή των 
εταίρων (partners) του έργου, τοπικών φορέων, καταστηματαρχών, επιχειρήσεων του 
Νομού Ξάνθης αλλά και εκπροσώπων αγορών Δήμων της περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο των 
φορέων.  

 Διοργάνωση Μεσογειακής Έκθεσης (Mediterranean Fair) με έμφαση στη 
γευσιγνωσία, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη της αγροδιατροφικής αξίας 
τοπικών προϊόντων, κυρίως της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης και της ευρύτερης 
περιοχής. 

ΔΡΑΣΗ 3: 
• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής. 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την υλοποίηση των παραδοτέων των 
προαναφερόμενων 3 δράσεων όπως περιγράφονται παρακάτω:  
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ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ Κ.ΛΠ. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΔΡΑΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1.1 Τεχνική 

υποστήριξη για την 

Διατήρηση και 

Αποθήκευση υψηλής 

ποιότητας Τοπικών 

Προϊόντων με 

σεβασμό στο 

περιβάλλον 

Ανάπτυξη και εφαρμογή της ανάλυσης SWOT για την καταγραφή  

των ισχυρών και των αδύνατων σημείων της Δημοτικής Αγοράς 

ως ενιαία οντότητα και την εξέταση πιθανών ευκαιριών και 

απειλών που υπάρχουν στο περιβάλλον-Διαμόρφωση Σχεδίου 

Δράσης (Action Plan) για τη Δημοτική Αγορά της Ξάνθης με 

σκοπό τη διαμόρφωση πρότασης για την ανάπλαση του 

εξωτερικού και εσωτερικού χώρου της αγοράς, τη φιλικότητά της 

στο περιβάλλον, την ανάπτυξη εμπορικής ελκυστικότητας και την 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η ανάλυση θα γίνει με την 

εμπλοκή των κύριων συντελεστών (Δήμοι, έμποροι, πελάτες, 

κ.λπ.) μετά από συνεργασία με την αναθέτουσα Αρχή 

(ΠΕΔ/ΑΜΘ) ως εξής: 

-Αποσαφήνιση οράματος 

-Εξειδίκευση σε θεματικούς τομείς βάσει των οποίων γίνεται η 

ανάλυση SWOT. Οι θεματικοί τομείς απαντούν  σε κρίσιμες 

προκλήσεις όπως: 

o Οργανωτικές (π.χ. παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή) 

o Φυσικές (προσαρμογή των κτιριακών υποδομών και 

εγκαταστάσεων για νέες υπηρεσίες) 

o Εμπορικές (βελτίωση ανταγωνιστικότητας και 

εμπορικής ελκυστικότητας της Δημοτικής Αγοράς) 

o Περιβαλλοντικές-φιλικές προς το περιβάλλον αγορές 

(προσβασιμότητα, διαχείριση αποβλήτων, αλυσίδα 

διανομής) 

o Κοινωνικές (σύνδεση αγοράς με τοπική παραγωγική 

οικονομία) 

o Λοιπές (διαχείριση, επικοινωνία, χρηματοδότηση, 

επενδυτικά εργαλεία, κατάρτιση κ.λπ.) 

-Δημιουργία αξόνων προτεραιότητας με βάση τους τομείς  

-Ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων από την ανάλυση SWOT και 

αποσαφήνιση των γενικών και ειδικών στόχων 

-Δημιουργία κατηγορίας πράξεων ανά άξονα προτεραιότητας, 

δράσεων ανά κατηγορία πράξεων και έργων με αντίστοιχο 

προϋπολογισμό  

Γενική τεχνική υποστήριξη προς την ΠΕΔ/ΑΜΘ με εστίαση σε: 

-Δημιουργία guidelines 

Τεύχος μελέτης SWOT 

ανάλυσης και Σχεδίου 

Δράσης (Action Plan) για τη 

Δημοτική Αγορά Ξάνθης 
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-Δημιουργία βάσεων δεδομένων (π.χ. επιχειρήσεων Δημοτικής 

Αγοράς) 

-Συνεργασία με εμπόρους Δημοτικής Αγοράς, υπηρεσιών Δήμου, 

εμπλεκόμενων φορέων. 

Συμμετοχή και διαμόρφωση εισηγήσεων σε ενημερωτικές 

συναντήσεις-εργαστήρια για την παρουσίαση αποτελεσμάτων 

των παραπάνω ερευνών. 

Σύντομη έκθεση 

απολογισμού 

 

Σύντομη έκθεση 

απολογισμού 

1.2 Τεχνική 

υποστήριξη για την 

ελκυστικότητα 

ιστορικών αγορών 

Διεξαγωγή συνοπτικής έρευνας μέσω δείγματος 

ερωτηματολογίων, στην οποία θα καταγράφονται τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καταναλωτών της Δημοτικής 

Αγοράς όπως προφίλ, διατροφικές συνήθειες, αγοραστική 

δύναμη, γνώμες των καταναλωτών όσον αφορά προβλήματα της 

Δημοτικής αγοράς, ανάγκες και προσδοκίες για νέες υπηρεσίες 

υφιστάμενων καταστημάτων και για ίδρυση νέων καταστημάτων 

ποικίλων ειδών δραστηριότητας, δυνατότητα σύνδεσης της 

αγοράς με πολιτιστικά γεγονότα Ν. Ξάνθης  κλπ.  

 

Βελτίωση ελκυστικότητας της Δημοτικής Αγοράς με την ανάδειξη 

των εξωτερικών χώρων μέσω φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες 

και καταγραφής των σημείων για αισθητική βελτίωση του 

κτιρίου:  

Α)Η εργασία περί εξωτερικού φωτισμού  περιλαμβάνει την 

εκπόνηση Τεχνικής Έκθεσης που θα περιέχει:  

 Περιγραφή της πρότασης με γενικά ποιοτικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

 Απεικόνιση της πρότασης επί σχεδίων (Τα σχέδια 

όψεων, κατόψεων κτλ θα δοθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης λύσης 

με αναφορά στις αναγκαίες μελέτες και ενδεικτικό 

κόστος τους 

Β)Η εργασία για τον εντοπισμό των κυριότερων σημείων όπου 

χρειάζεται αισθητική παρέμβαση στο εσωτερικό του κτιρίου της 

Δημοτικής Αγοράς, θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των 

προβλημάτων και αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

 

Προσδιορισμός δομής και αντικειμένων συλλογικού οργάνου 

εμπόρων Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης 

Συμμετοχή και διαμόρφωση εισηγήσεων σε ενημερωτικές 

συναντήσεις-εργαστήρια για την παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Τεύχος μελέτης με 

αποτελέσματα  της 

συνοπτικής έρευνας 

γνωρισμάτων, αναγκών και 

προσδοκιών των πελατών 

της Δημοτικής Αγοράς 

Ξάνθης 

 

 

 

 

 

 

 

Τεύχος αποτελεσμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Καταστατικού 

Σύντομη έκθεση 

απολογισμού 
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1.3 Τεχνική 

υποστήριξη για το 

τοπικό δίκτυο 

διανομής και 

εφοδιαστική αλυσίδα 

Καταγραφή ειδών και ποσοτήτων κυριότερων αγροδιατροφικών 

και δυναμικών προϊόντων, ειδικότερα αυτών που συνδέονται με 

την παράδοση του Νομού Ξάνθης, για τα οποία εμφανίζεται  

μεγάλη δυνατότητα ανάδειξής τους στο χώρο της Δημοτικής 

Αγοράς Ξάνθης, καθώς και αναφορά των κυριότερων τοπικών 

επιχειρήσεων του Νομού που τα παράγουν. Η έρευνα θα 

περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω: 

-Περιγραφή προϊόντος 

-Αγροδιατροφική αξία τους 

-Κυριότερες επιχειρήσεις που παράγουν τα συγκεκριμένα 

προϊόντα 

 Σχεδιασμός και συγγραφή περιεχομένου ενημερωτικού 

καταλόγου στην ελληνική γλώσσα με βάση την παραπάνω 

έρευνα, ο οποίος θα περιέχει ενδεικτικές εικόνες, κείμενα και 

προτεινόμενες ενδεικτικές συνταγές αξιοποίησης των προϊόντων 

με κύριο στόχο την προβολή της Δημοτικής Αγοράς ως 

τουριστικό και γαστρονομικό προορισμό μέσα από επιχειρήσεις 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια, αγροτουριστικές μονάδες κ.λπ.).  

Συμμετοχή και διαμόρφωση εισηγήσεων σε ενημερωτικές 

συναντήσεις-εργαστήρια για την παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Τεύχος έρευνας με στοιχεία 

καταγραφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ενημερωτικός κατάλογος σε 

ηλεκτρονική μορφή  

 

Σύντομη έκθεση 

απολογισμού 

1.4 Τεχνική 

υποστήριξη για την 

προώθηση 

χειροποίητων έργων 

τέχνης 

Διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή των κυριότερων 

επιχειρήσεων στον νομό Ξάνθης που ασχολούνται με την 

παραγωγή χειροτεχνημάτων. Η έρευνα θα περιλαμβάνει σε 

συνοπτική μορφή: 

-Την καταγραφή των επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, 

στοιχεία επικοινωνίας, τόπος δραστηριότητας) 

-Σύντομη περιγραφή των προϊόντων που παράγουν οι παραπάνω 

επιχειρήσεις 

-Φωτογραφική τεκμηρίωση παραγόμενων προϊόντων που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  

 

Τεύχος έρευνας 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (Με Φ.Π.Α.) 

 

26.150,00 € (Δεν υπολογίζεται η έκπτωση του Αναδόχου) 

ΔΡΑΣΗ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΔΡΑΣΗ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΑΔΑ: 7ΩΒ2ΟΚΜΗ-ΘΗΓ
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2.1 Υλοποίηση 

σεμιναρίου με τη 

συμμετοχή 

εκπροσώπων των 

Εταίρων και 

εκπροσώπων τοπικών 

και περιφερειακών 

φορέων  

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει την εξής θεματολογία: 

 Καλές πρακτικές από αγορές της Μεσογείου 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών 

έργου Marakanda 

 Νέες υπηρεσίες στη Δημοτική Αγορά 

 Παρεμβάσεις του Δήμου Ξάνθης στο κτίριο της 

Δημοτικής Αγοράς 

 Λοιπά Θέματα 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα είναι διάρκειας 10 ωρών, θα 

ξεκινήσει μια ημέρα πριν την Μεσογειακή Έκθεση και θα λήξει με 

την επίσκεψη των συμμετεχόντων στην Έκθεση. Παρακάτω 

περιγράφονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά/στοιχεία που θα 

έχει το σεμινάριο: 

 Σύνταξη λίστας και διαμόρφωση πρόσκλησης εκπροσώπων των 

Εταίρων, εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών φορέων, 

καθώς και καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης. 

Διαμόρφωση εισηγήσεων και επιλογή ομιλητών σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Εξασφάλιση αίθουσας τουλάχιστον 60 ατόμων με κατάλληλη 

υποδομή για παρουσίαση (laptop, projector, οθόνη προβολής,  

μικροφωνική εγκατάσταση) σε κεντρικό σημείο της πόλης της 

Ξάνθης για την υλοποίηση του σεμιναρίου. 

Έντυπο υλικό και υλικό συνέδρων, το οποίο πρόκειται να 

εκτυπωθεί και μοιραστεί στους επίσημους προσκεκλημένους στο 

πλαίσιο της οργάνωσης της εκδήλωσης του σεμιναρίου. Ο 

φάκελος θα περιλαμβάνει: 

o Εκτύπωση φακέλου με τα λογότυπα σύμφωνα με τις 

Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα 

o Εκτύπωση προγράμματος εκδήλωσης στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα 

o Φωτοαντίγραφα εισηγήσεων 

o Στυλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα προσκεκλημένων 

-Πρόσκληση 

-Διαμόρφωση 

περιεχομένων-θεμάτων 

σεμιναρίου  

-Εισηγήσεις 

 

Φωτογραφική τεκμηρίωση  

Υλικό σεμιναρίου: 

Α)Φάκελος Διάστασης 

(κλειστό): 23,5 X 31,4 

Διάστασης (ανάπτυγμα): 56 

X 40,5 (περιλαμβάνονται και 

τα “αυτιά'), Εκτύπωση 

CMYK, πλαστικοποίησης 

MAT (μόνο στη μία όψη - την 

εξωτερική: εξώφυλλο - 

οπισθόφυλλο και αυτιά), 

χαρτί velvet 300γρ με το 

λογότυπο και σύντομες 

πληροφορίες του 

ευρωπαϊκού έργου (60 

αντίτυπα), Β)Πρόγραμμα 

συνεδρίου ασπρόμαυρο 

διαστάσεων Α4 στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα 

(60 αντίτυπα) 

Γ)Μπλοκ σημειώσεων μικρά 

(διαστάσεων τουλάχιστον 

21*14,7εκ) 25 φύλλων (60 

αντίτυπα) 

Δ)Διαφημιστικό στυλό 

διαρκείας μπλε μελάνης με 

το λογότυπο του Έργου (60 

αντίτυπα) 

ΑΔΑ: 7ΩΒ2ΟΚΜΗ-ΘΗΓ
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ροσφορά catering για 60 άτομα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

με προϊόντα από τη Δημοτική Αγορά και της ευρύτερης περιοχής. 

Εξασφάλιση καφέ-βουτημάτων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

 

Αποζημίωση εισηγητών – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

συμμετεχόντων εταίρων του προγράμματος σε παραγωγικές 

μονάδες του Νομού Ξάνθης. Παράθεση καφέ και σνακ για 20 

άτομα.  

Φωτογραφική τεκμηρίωση - 

Λίστα μενού 

-

Εξασφάλιση/Μετακίνησ

η εισηγητών 

-Σύντομη Απολογιστική 

Έκθεση με λίστα 

συμμετεχόντων  

2.2 Οργάνωση 

Μεσογειακής Έκθεσης  

Εξασφάλιση χώρου για τη διεξαγωγή της Μεσογειακής Έκθεσης 

διάρκειας μιας μέρας, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής. Διαμόρφωση χώρου για την υλοποίηση της 

Μεσογειακής Έκθεσης και του ευρωπαϊκού έργου, που θα 

περιλαμβάνει: 

Α) Εξασφάλιση Stands/πάγκων γευσιγνωσίας (συνολικής 

διάστασης περίπου 20μ μήκους και κατάλληλου  πλάτους) για την 

τοποθέτηση δειγμάτων γευσιγνωσίας και προϊόντων και την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού μαγειρικής  

Β) Εξασφάλιση μαγειρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

εκδήλωσης 

Γ) Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού για τις βασικές ανάγκες 

της εκδήλωσης όπως στρογγυλά τραπέζια, καρέκλες και 

κατάλληλο φωτισμό 

Δ) 2 roll-up  banners παρουσίασης μονής όψης μεταλλικά με 

μουσαμά διαστάσεων τουλάχιστον 80εκ. πλάτος*200εκ.ύψος, 

έγχρωμης εκτύπωσης (τετραχρωμία) του λογότυπου του Έργου 

και της Ε.Ε. 

Ε) 2 stand-εντυποθήκες τοποθέτησης φυλλαδίων Α4 ύψους 180 

εκατοστών 

ΣΤ) Τοποθέτηση πινακίδων (display panels) διαστάσεων 

0,50μΧ2,00μ με το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Έργου στο χώρο 

της εκδήλωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Ζ) Εξασφάλιση του απαραίτητου αναλώσιμου εξοπλισμού 

(δίσκοι, χάρτινα πιάτα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες, κ.ά.) 

Η) Εξασφάλιση μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης με 

δυνατότητα επικοινωνίας του chef με το κοινό κατά την 

παρουσίαση των συνταγών – Μουσική κάλυψη 

-Απολογιστική έκθεση με 

φωτογραφική τεκμηρίωση  

-Παράδοση υλικών όπως 

περιγράφονται στα σημεία 

Δ, Ε  
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Θ) Υπηρεσίες ορθής λειτουργίας της Έκθεσης (φύλαξη, 

καθαριότητα) 

Ι) Απομάκρυνση των παραπάνω κατασκευών-εξοπλισμού μετά το 

πέρας της εκδήλωσης 

 

Δημιουργία ενός πάγκου με αντιπροσωπευτικά προϊόντα της 

ευρύτερης περιοχής με έμφαση σε αυτά που πωλούνται στη 

Δημοτική Αγορά Ξάνθης, καθώς και των εταίρων του έργου 

Marakanda(για όσους εταίρους ανταποκριθούν). Τοποθέτηση 

των προβαλλόμενων προϊόντων. 

 

Διαμόρφωση καταλόγου συνταγών - Εξασφάλιση υπηρεσιών 

ενός (1) επαγγελματία chef και λοιπών βοηθών του μετά από 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Εξασφάλιση (αγορά και 

συγκέντρωση) υλικών γευσιγνωσίας από επιχειρήσεις της 

Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης (κρέας, λαχανικά κ.λπ.) και της 

ευρύτερης αγοράς (πχ γλυκά, γαλακτοκομικά, κρασιά κ.λπ.). 

Δημιουργία παραδοσιακών γαστρονομικών συνταγών κατά τη 

διάρκεια της Μεσογειακής Έκθεσης, με αξιοποίηση των 

παραπάνω υλικών για γευσιγνωσία δειγμάτων. (300 περίπου 

επισκέπτες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Λίστα προϊόντων και 

επιχειρήσεων 

-Φωτογραφική τεκμηρίωση  

 

-Λίστα με είδη και ποσότητες 

Υλικών γευσιγνωσίας  

-Φωτογραφική τεκμηρίωση  

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (Με Φ.Π.Α.) 

13.010,00 € (Δεν υπολογίζεται η έκπτωση του Αναδόχου) 

ΔΡΑΣΗ 3: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΔΡΑΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

3.1 Εκδόσεις εντύπων 

καταγραφής 

αγροδιατροφικών 

τοπικών προϊόντων 

της Δημοτικής Αγοράς 

(σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικού καταλόγου, με βάση τα 

αποτελέσματα της Δράσης 1.3, με κύριο στόχο την προβολή της 

Δημοτικής Αγοράς ως τουριστικό και γαστρονομικό προορισμό.   

Έκδοση ενημερωτικού 

καταλόγου μέχρι 12 σελίδες 

διαστάσεων Β5, με δίπλωμα 

σε στιλ 'παράθυρο', 

εκτύπωση CMYK (και στις 

δύο όψεις), 

πλαστικοποίησης ματ, χαρτί 

velvet 150γρ με ενδεικτικές 

εικόνες και κείμενα, των 

κυριότερων 

αγροδιατροφικών, 

δυναμικών προϊόντων της 

Δημοτικής Αγοράς  με 

στοιχεία παράδοσης του 
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Νομού Ξάνθης (1.500 

αντίτυπα) 

3.2 Εκτύπωση 

Οδηγών, Φυλλαδίων, 

Newsletters, υλικού 

σεμιναρίου (σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) 

Εκτύπωση Αφισών για την προβολή της εκδήλωσης του cross-

border σεμιναρίου καθώς και για τη Μεσογειακή Έκθεση. 

 

 

Έκδοση Ενημερωτικού φυλλαδίου με πληροφορίες που αφορούν 

το ευρωπαϊκό Έργο “Marakanda”. 

 

 

 

Διαμόρφωση Newsletters με ανάρτηση στον ιστότοπο του Έργου 

μετά την υλοποίηση του Σεμιναρίου και της Μεσογειακής 

Έκθεσης. 

Εκτύπωση έγχρωμων 

Αφισών μονής όψης, 

διαστάσεων τουλάχιστον Α3, 

χαρτί velvet 150γρ, (50 

αντίτυπα) 

 

Έκδοση δισέλιδου  

ενημερωτικού φυλλαδίου 

διαστάσεων Α4, 

πλαστικοποίησης ματ, χαρτί 

150 γρ., εκτύπωσης CMYK 

(400 αντίτυπα) 

Ανάρτηση υλικού στον 

ιστότοπο του Έργου 

3.3 Δημιουργία 

υλικών για την 

προβολή του 

Έργου(σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Επιμέλεια-Δημιουργία διαφημιστικών/αναμνηστικών υλικών. 

Τύπος ποδιές κουζίνας με το λογότυπο Έργου. 

Επιμέλεια-Δημιουργία 

διαφημιστικών/αναμνηστικώ

ν υλικών προβολής τύπου: 

ποδιές κουζίνας με το 

λογότυπο του έργου 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (150 

τεμάχια) 

3.4 Παραγωγή 

Οπτικοακουστικού 

υλικού(σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Παραγωγή-Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού 

ολιγόλεπτης διάρκειας με το λογότυπο του ευρωπαϊκού 

έργου Marakanda για τη διαφημιστική προβολή της 

Μεσογειακής Έκθεσης, του διασυνοριακού σεμιναρίου 

και του Ευρωπαϊκού έργου Marakanda. 

 

Φωτογράφηση-Βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων. 

(Σεμινάριο και Μεσογειακή Έκθεση) 

 

Παραγωγή-Επιμέλεια 

ολιγόλεπτου 

οπτικοακουστικού 

υλικού προβολής  

 

 

Φωτογράφηση-

Βιντεοσκόπηση 

στιγμιότυπων από τις 

εκδηλώσεις του 

σεμιναρίου και της 

Μεσογειακής Έκθεσης. 

Παράδοση σε ψηφιακή 

μορφή. 
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3.5 Προωθητικές 

ενέργειες, έξοδα 

προβολής και 

διάδοσης 

αποτελεσμάτων(σύμφ

ωνα με τις 

προδιαγραφές της 

Ε.Ε.) 

Συγγραφή 2 Δελτίων Τύπου (ένα πριν και ένα μετά την 

υλοποίηση του σεμιναρίου και της Μεσογειακής Έκθεσης) και 

εξασφάλιση δημοσιοποίησής τους σε ΜΜΕ του Νομού Ξάνθης 

καθώς και σε ΜΜΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ. (τουλάχιστον 4 

συνολικά και για τα δύο Δελτία Τύπου)  

Προβολή του παραγόμενου οπτικοακουστικού υλικού (πριν και 

μετά τις εκδηλώσεις) από 2 τηλεοπτικούς σταθμούς με εμβέλεια 

κατά προτίμηση και εκτός Νομού Ξάνθης.  

 

Προβολή Δελτίων τύπου και 

οπτικοακουστικού υλικού 

του Έργου-Έντυπα 

εφημερίδων με τα 

δημοσιοποιημένα Δελτία 

Τύπου 

Οπτικοακουστικό υλικό σε 

ηλεκτρονική μορφή, όπως 

δημοσιεύθηκε στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (Με Φ.Π.Α.) 

11.750,00 € (Δεν υπολογίζεται η έκπτωση του Αναδόχου) 

 

Το έργο θα εκτελεστεί παίρνοντας υπόψη τις προδιαγραφές και τον βασικό στόχο του 
έργου, όπως προσδιορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με :  
1. Την υπ’ αρίθμ. …………  Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ περί ανάδειξης αναδόχου 
2. Το ……. πρακτικό της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού (…../…../……) που 

αφορούσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
3. Την υπ’ αρίθμ. ……… Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της ΠΕΔ ΑΜΘ για 

την υπογραφή της σύμβασης 
4. Την Τεχνική & Οικονομική προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Μετά την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτικό πρόγραμμα 

εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές, τότε οι αλλαγές 
αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις 
εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 
Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων 
από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ΑΔΑ: 7ΩΒ2ΟΚΜΗ-ΘΗΓ



24 
 

ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 
μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έναν επιστήμονα Π.Ε. με γνώση και 
εμπειρία στο αντικείμενο του συνολικού Έργου, που θα συνεργάζεται τουλάχιστον 2 
ημέρες την εβδομάδα με τις υπηρεσίες της ΠΕΔ/ΑΜΘ και την Ομάδα Έργου 
“Marakanda”, για την ομαλή υλοποίηση του Έργου στην έδρα υλοποίησής του, 
δηλαδή στην πόλη της Ξάνθης, εντός του ωραρίου εργασίας. Η ειδικότητα του 
παραπάνω Επιστήμονα θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του νομίμου εκπροσώπου 
της ΠΕΔ/ΑΜΘ, αφού πρώτα αναλυθούν τα απαιτούμενα προσόντα που θα πρέπει να 
διαθέτει ο συγκεκριμένος επιστήμονας σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης που 
προτείνει ο ανάδοχος. Ο χρόνος συνεργασίας θα είναι ίσος με τον συνολικό χρόνο της 
σύμβασης υλοποίησης του Έργου του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 
χρόνου σε περίπτωση παράτασής του. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος απασχόλησής 
του δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερεις (4) ανθρωπομήνες. 

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 
ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 
κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 
της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση 
ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους 
οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού 

ΑΔΑ: 7ΩΒ2ΟΚΜΗ-ΘΗΓ



25 
 

σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΑΜΟΙΒΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Η συνολική αμοιβή για το ως ανωτέρω περιγραφόμενο έργο συμφωνείται από τώρα με 
το παρόν συμφωνητικό και ορίζεται στο καθαρό ποσό των …………………………….. συν ΦΠΑ 
23% που αντιστοιχεί σε ποσό ………………………………… €.  
Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα 
καταβληθεί σε αυτόν τμηματικά. Ειδικότερα με την παράδοση ενός μέρους της δράσης 
1.1 (Τεχνική υποστήριξη για την Διατήρηση και Αποθήκευση υψηλής ποιότητας Τοπικών 
Προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον) που αφορά το Τεύχος μελέτης SWOT ανάλυσης 
και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, καθώς και όσων 
προβλέπονται στις Δράσεις 2.1 (Υλοποίηση σεμιναρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των Εταίρων και εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών φορέων), 2.2 (Οργάνωση 
Μεσογειακής Έκθεσης), 3.2 (Εκτύπωση Οδηγών, Φυλλαδίων, Newsletters, υλικού 
σεμιναρίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 3.3 (Δημιουργία 
υλικών για την προβολή του Έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), 3.4 (Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 3.5 (Προωθητικές ενέργειες, έξοδα προβολής και διάδοσης 
αποτελεσμάτων(σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.), θα καταβληθεί στον Ανάδοχο 
στις 27 Φεβρουαρίου 2015 το ποσό που αντιστοιχεί στις Δράσεις αυτές, σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με 
την παράδοση των προβλεπομένων στο πλαίσιο των υπόλοιπων δράσεων που 
προβλέπεται να υλοποιήθουν. 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που 
θα έχει παραληφθεί. 
Επισημαίνεται ότι σε όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
όπως και σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κράτηση. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
84/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ περί «αποδοχής παράτασης χρόνου 
υλοποίησης έργου Marakanda με κωδικό Ι-Β/1.2/442, του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013», καθώς και την ανάγκη υλοποίησης του 
διασυνοριακού σεμιναρίου και της Μεσογειακής Έκθεσης το τελευταίο δεκαήμερο του 
Φεβρουαρίου 2015 λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό του συνολικού έργου, ο 
χρόνος ολοκλήρωσης των δράσεων του Έργου ορίζεται η 25η Απριλίου 2015.  
Ο χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επιμέρους δράσεων των 3 κύριων δράσεων 
του Έργου, όπως ορίζονται στο 1ο Άρθρο του παρόντος συμφωνητικού, περιγράφεται 
στον παρακάτω πίνακα: 
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ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 1.1 

Υπογραφή της 

Σύμβασης 

15.04.2015 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 1.2 15.04.2015 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 1.3 15.04.2015 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 1.4 15.04.2015 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 2.1 
Τρίτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου-μετά από 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 2.2 
Τρίτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου-μετά από 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3.1 15.04.2015 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3.2 
10 μέρες πριν την υλοποίηση του 

σεμιναρίου 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3.3 5 μέρες πριν τη Μεσογειακή Έκθεση 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3.4 

→ 7 μέρες πριν τη Μεσογειακή Έκθεση-

σεμινάριο, όσον αφορά την Παραγωγή-

Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού 

→ Αμέσως μετά την υλοποίηση του 

σεμιναρίου και της Μεσογειακής Έκθεσης, 

όσον αφορά την Φωτογράφηση-

Βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3.5 

→ 7 μέρες πριν τη Μεσογειακή Έκθεση-

σεμινάριο 

→ Αμέσως μετά την υλοποίηση του 

σεμιναρίου και της Μεσογειακής Έκθεσης 

 

Σε περίπτωση παράτασης του Έργου “Marakanda” ή μικρής τροποποίησης του 
αντικειμένου, η ΠΕΔ/ΑΜΘ μπορεί να ζητήσει και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, επέκταση του χρόνου λήξης της σύμβασης μέσα 
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από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και 
τροποποίησης της σύμβασης.  
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου μπορεί η ΠΕΔ να προχωρήσει στη διαδικασία 
κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.  

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Καμία τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 
που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά 
δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κομοτηνής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η ισχύς του συμφωνητικού αυτού αρχίζει από την υπογραφή του και λήγει με την 
ολοκλήρωση  του έργου. 
Με συμφωνία των συμβαλλομένων είναι δυνατή η παράταση του συμφωνητικού εφόσον 
απαιτείται για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. 
Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι προς βεβαίωση των οποίων συνέταξαν και 
υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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