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Προς:
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για
την

επιλογή

αναδόχου

υλοποίησης

του

έργου

με

τίτλο:

«Σύμβουλος

Υποστήριξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον σχεδιασμό των δράσεων
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση
αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α΄3/2002)
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 6500/22-12-2015, Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής
Βοήθειας για τα έτη 2014-2020 που αφορά δράσεις συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών
από τα διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και 7 του ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
3. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 6803/30-12-2015, Απόφαση για συγκρότηση και τήρηση
καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της ΥΑ
51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010), όπως αυτή
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 516/25.2.2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο Παρεχόντων
Υπηρεσιών Μελετών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής (υποπρόγραμμα Α΄) της: «ΑΝΤΩΝΗ Θ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ»
5. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασίες ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ1822/Β/24-8-2015)
6. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449/β’/24.02.2016) ΥΑ του
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Διαδικασίες Κατάρτισης,
Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
8. Η ενέργεια χρηματοδοτείται από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με MIS 5000367 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε.
2016ΕΠ088810002.
ΚΑΛΕΙ
Την

«ΑΝΤΩΝΗ Θ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ»

να υποβάλει εντός 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας τα αιτούμενα δικαιολογητικά, την
τεχνική και οικονομική προσφορά του προκειμένου να του ανατεθεί η υλοποίηση του έργου με
τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον σχεδιασμό των
δράσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει μέσω επιλογής από κατάλογο σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ.
18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449/β’/24.02.2016) ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και
Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
Επιλέγεται ο συγκεκριμένος ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η ΕΥΔ για το εν λόγω έργο.
Μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής εκπροσωπούμενης από την Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι
υποχρεώσεις τους.
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για τον σχεδιασμό των δράσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο
Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» στηρίζονται στα παρακάτω τα οποία είναι στοιχεία
αναφοράς και ο ανάδοχος οφείλει να τα λάβει υπόψη του:
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σε συνέχεια της Πρόσκλησης προς τον Δικαιούχο
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στρατηγικού σχεδιασμού στις
Ολοκληρωμένες

Χωρικές

Επενδύσεις

(ΟΧΕ),

στην

εκδοθείσα

Πρόσκληση

(Α.Π.

οικ.

3054/22.09.2016) θα εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο και θα πρέπει να αξιολογηθεί
και ενταχθεί.
Ως περιοχή ΟΧΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεωρείται το σύνολο των επτά (7) νησιών
που καθορίζονται στα σχετικά κείμενα του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, με έντονα αρνητικά
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Αυτά τα νησιά είναι τα εξής : Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος,

Οινούσσες, Ψαρά, Ικαρία, Φούρνοι και Θύμαινα. Πέντε από αυτά τα νησιά είναι εκείνα τα
οποία χαρακτηρίζονται και θεσμικά ως μικρά νησιά, ενώ και τα υπόλοιπα δύο (Λήμνος και
Ικαρία) έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συναντώνται στα μικρά νησιά. Ένα
σημαντικό στοιχείο του «εργαλείου» ΟΧΕ για την Χωρική Ανάπτυξη είναι το σύστημα
διακυβέρνησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, από τον
σχεδιασμό αυτών καθ’ αυτών των παρεμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στους αναπτυξιακούς στόχους των ΟΧΕ, λαμβανομένων υπόψη των «δεσμεύσεων» που
προκύπτουν από τα προγραμματικά ή / και θεσμικά έγγραφα. Το «Σύστημα Διακυβέρνησης
και Διαχείρισης» των περιοχών ΟΧΕ, διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα:
α) Σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς Στρατηγικής).
β) Διαχείριση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Διαχείρισης).
γ)

Υλοποίηση

της

εφαρμοζόμενης

αναπτυξιακής

στρατηγικής

(Φορέας

ή

φορείς

υλοποίησης)
Σύμφωνα με το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου οι ΟΧΕ θα είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της
Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ, με Φορέα Στρατηγικής της Περιφέρεια Β. Αιγαίου και Φορείς
Υλοποίησης

τους

κατά

νόμο

κύριους

δικαιούχους

των

έργων

/

πράξεων

που

θα

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της περιοχής ΟΧΕ.
Η διαδικασία σχεδιασμού δύναται να διαιρεθεί σε τρία επίπεδα - φάσεις .
Το

πρώτο

επίπεδο

/φάση

σχεδιασμού

αναφέρεται,

κυρίως,

σε

τεχνοκρατικές

/

επιστημονικές διαδικασίες και ενέργειες, με τις οποίες προσδιορίζονται τα εξής:
Το

εύρος

ή

διαχρονικότητα

και

η

ένταση

των

παραγωγικών,

οικονομικών

επιχειρηματικών και κοινωνικών προβλημάτων κάθε περιοχής.
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Οι αιτίες / παράγοντες (εσωτερικοί ή / και εξωτερικοί ανθρωπογενείς ή και φυσικοί),
που έχουν συντελέσει στην εμφάνιση των συγκεκριμένων αναπτυξιακών προβλημάτων,
καθώς και στην συγκεκριμένου εύρους, διαχρονικότητα και έντασή τους
Οι δυνατότητες που υπάρχουν ή / και που μπορούν να δημιουργηθούν, για την
άμβλυνση του εύρους, της διαχρονικότητας και της έντασης των προβλημάτων.
Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες ή θα
δημιουργηθούν νέες δυνατότητες άμβλυνσης των προβλημάτων, αλλά και προοπτικών
επιτάχυνσης της ανάπτυξης των περιοχών.
Η διερεύνηση και προσδιορισμός των πλέον αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την
άμβλυνση

ή

επίλυση

των

κρισιμότερων

προβλημάτων,

με

τις

πλέον

εφικτές

προϋποθέσεις, όσον αφορά σε ανθρωπογενείς, φυσικές, εσωτερικές και εξωτερικές
παραμέτρους / παράγοντες.
Οι απαιτούμενοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, καθώς και η απαιτούμενη χρονική
διάρκεια, (μέρος των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων), για την υλοποίηση των
παραπάνω προσδιορισθεισών παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν, ή θα επιλύσουν τα
κρισιμότερα προβλήματα και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων
περιοχών.
Το δεύτερο επίπεδο/ φάση σχεδιασμού, είναι η μελέτη και διερεύνηση του εξωγενούς
περιβάλλοντος της περιοχής ΟΧΕ, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις του εξωγενούς
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ως προς τα εξής:
Το κοινοτικό και εθνικό προγραμματικό πλαίσιο, βάσει των οποίων επηρεάζεται, είτε
απαγορευτικά, είτε με παρεμβάσεις, η κάθε περιοχή ΟΧΕ (π.χ. διακρατικά διασυνοριακά
προγράμματα,

γενικό

και

ειδικά

εθνικά

χωροταξικά

σχέδια,

π.χ.

τουρισμού,

βιομηχανίας, ΑΠΕ, Ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.)
Τα τοπικά χωροταξικά σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ).
Οι παρεμβάσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, οι οποίες λαμβάνουν
χαρακτήρα Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης (πχ CLLDs του ΕΓΤΑΑ, τα οποία θα
λειτουργήσουν στην Περιφέρεια, με δυνατότητα εφαρμογής τους, είτε σε περιοχές
ΟΧΕ, είτε εκτός περιοχών ΟΧΕ)
Οι οριζόντιες παρεμβάσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, οι οποίες θα υλοποιηθούν και
εντός των περιοχών ΟΧΕ.
Το τρίτο επίπεδο / φάση σχεδιασμού των αναπτυξιακών κατευθύνσεων, αναφέρεται στη
διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων περιφερειακών και τοπικών φορέων σχεδιασμού,
προγραμματισμού, στη περιοχή ΟΧΕ. Το αντικείμενο διαβούλευσης, θα πρέπει να είναι, αφ’
ενός τα προαναφερόμενα αποτελέσματα των τεχνοκρατικών / επιστημονικών διαδικασιών και
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ενεργειών, αφ’ ετέρου οι γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητες των προαναφερόμενων
περιφερειακών και τοπικών φορέων σχεδιασμού, προγραμματισμού και «δημιουργίας» της
ανάπτυξης, με κύριο στόχο την επιλογή των καταλληλότερων κατευθύνσεων ανάπτυξης, οι
οποίες εξασφαλίζουν τα εξής:
Τον σαφή προσδιορισμό των επιμέρους δράσεων.
Τον ορθολογικό χρονοπρογραμματισμό των επιμέρους δράσεων
Την αποφυγή ανταγωνιστικών μεταξύ τους δράσεων
Την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των αναγκαίων επί
μέρους δράσεων.
Την συνέργεια των επί μέρους δράσεων με άλλες δράσεις που υλοποιούνται ή θα
υλοποιηθούν στις γειτνιάζουσες περιοχές, ώστε να δημιουργηθεί ή / και να αυξηθεί η
διαλειτουργικότητα των περιοχών ΟΧΕ, με τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας.
Σημαντικό στοιχείο αυτής της διαβούλευσης των τοπικών φορέων κάθε περιοχής με τους
αρμόδιους περιφερειακούς φορείς είναι η συμπληρωματικότητα των δράσεων ΟΧΕ, τόσο
με άλλες δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης που ενδεχομένως να υλοποιηθούν στην περιοχή ή σε
όμορες περιοχές, (π.χ. Leader του ΕΓΤΑΑ / ΒΑΑ του ΠΕΠ), καθώς και με οριζόντιες δράσεις
του ΠΕΠ στις συγκεκριμένες περιοχές ΟΧΕ.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την εκδοθείσα Πρόσκληση, τα εγκεκριμένα
κριτήρια επιλογής της στρατηγικής καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΟΧΕ όπως
ορίζεται στον οδηγό εφαρμογής και τον επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση Οδηγό Σχεδιασμού,
συμπληρωματικά με τις κατωτέρω προδιαγραφές.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο Ανάδοχος θα συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για
την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Η Ομάδα Έργου θα πρέπει
να αποτελείται από έμπειρα στελέχη με γνώση της περιοχής, των ειδικών χαρακτηριστικών
των συγκεκριμένων νησιών, της διάρθρωσης
χαρακτηριστικών

των δομών και υπηρεσιών και

των

της τοπικής οικονομίας. Επίσης θα πρέπει να έχει αποτυπωμένη εμπειρία

στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας και των ΟΤΑ στον νησιωτικό χώρο.
Η ομάδα μελέτης θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη με τις παρακάτω τουλάχιστον
αναφερόμενες εξειδικεύσεις και εμπειρία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις του
προαναφερόμενου έργου:


τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,



επιχειρησιακό σχεδιασμό
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τουρισμό,



περιβαλλοντική διαχείριση,



χωροταξικό σχεδιασμό και οργάνωση του χώρου.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο από πλευράς Ε.Υ.Δ. ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε
παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα
συγκροτηθεί με Απόφαση της Περιφερειάρχη.
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του θα υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία
διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δύο παραδοτέα με τη μορφή Έκθεσης Προόδου
Πεπραγμένων:
Επιπλέον των ανωτέρω φάσεων της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού, οι ενέργειες που
πρέπει να δρομολογηθούν μπορούν να τμηματοποιηθούν ενδεικτικά, σε επιμέρους στάδια –
παραδοτέα, ενώ θα παρασχεθεί και υποστήριξη στην ομάδα σχεδιασμού..
Το 1ο παραδοτέο για την εκπόνηση της στρατηγικής για την χωρική Ανάπτυξη στην
Περιφέρεια

Βορείου

Αιγαίου,

αφορά

στις

προπαρασκευαστικές

ενέργειες,

που

θα

δρομολογήσει ο Φορέας σχεδιασμού της στρατηγικής και ενδεικτικά αφορά σε :


Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης.



Σχεδιασμός της Αναπτυξιακής Στρατηγικής.



Εκπόνηση / κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του ο σύμβουλος, θα απαιτηθεί, να κάνει επαφές σε όλα τα
νησιά της περιοχής ΟΧΕ. Τόσο οι συνεντεύξεις, όσο και οι διαβουλεύσεις θα αφορούν στη
διαδικασία διερεύνησης και ιεράρχησης των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής ΟΧΕ (ανά
νησί), αλλά και στη διαδικασία εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και κατάρτισης του
Σχεδίου Δράσης και θα αποτελούν Παράρτημα του 1ου παραδοτέου. Ιδιαιτέρως σημαντική, για
την επιτυχή εκπόνηση της Περιφερειακής στρατηγικής, κρίνεται η καταγραφή των τοπικών/
Περιφερειακών φορέων που διαδραματίζουν ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία των νησιών (
Δημοτικές Αρχές, Περιφερειακές Ενότητες, εκπρόσωποι παραγωγικής βάσης κλπ).
Το 2ο παραδοτέο, θα αποτελείται από τη σύνθεση των απόψεων / προτάσεων των τοπικών
φορέων ανά Δήμο, αλλά και για το σύνολο της περιοχής ΟΧΕ (όλοι οι Δήμοι), λαμβάνοντας υπ’
όψη:
Τη στρατηγική και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014 – 2020.
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Την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3) του Βορείου Αιγαίου.
Τον διατεθειμένο προϋπολογισμό από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020, για ΟΧΕ
(ανά Ταμείο).
Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
της περιοχής ΟΧΕ.
Τις οριζόντιες δράσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου που θα υλοποιηθούν στην περιοχή
ΟΧΕ.
Το πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ), με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 – 2020, που ενδεχομένως υλοποιηθεί σε ορισμένα νησιά/ Δήμους της
Περιοχής ΟΧΕ.
Τις οριζόντιες δράσεις Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κατ’ ακολουθία στην περιοχή ΟΧΕ της
Περιφέρειας.
Η Αναπτυξιακή Στρατηγική, θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
Το ρεαλιστικό αναπτυξιακό όραμα της περιοχής ΟΧΕ, τόσο σ’ ένα μακροπρόθεσμο
χρονικό διάστημα, όσο και σ’ ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα (μέχρι το 2022).
Τα κύρια αναπτυξιακά προβλήματα της περιοχής ΟΧΕ και αν είναι εφικτό ανά νησί, τα
οποία στοχεύεται να επιλυθούν ή να αμβλυνθούν, με ποσοτικοποίηση της μεταβολής /
βελτίωσης, ανά κύριο / βασικό αναπτυξιακό πρόβλημα.
Τις κύριες κατηγορίες δράσεων / παρεμβάσεων για την επίλυση ή άμβλυνση
συγκεκριμένων αναπτυξιακών προβλημάτων ή / και για την αξιοποίηση συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και θετικών προοπτικών της περιοχής ΟΧΕ.
Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία των παραπάνω δράσεων / παρεμβάσεων,
τόσο σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συνδρομή), ανά Ταμείο, όσο και σε
ιδιωτικούς πόρους.
Τους

κύριους

/

βασικούς

συμμετέχοντες

στον

σχεδιασμό

/

εξειδίκευση,

προγραμματισμό και υλοποίηση των κατηγοριών δράσεων εφαρμογής της Στρατηγικής.
Το σύστημα, / διαδικασίες και μηχανισμούς εφαρμογής της συγκεκριμένης Στρατηγικής,
καθώς

και

παρακολούθησης

της

εφαρμογής

της

και

πιθανής

αναγκαίας

αναπροσαρμογής της, εφ’ όσον αυτό καταστεί αναγκαίο σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.
Το τελικό και 2ο παραδοτέο, περιλαμβάνει την κατάρτιση του σχεδίου στρατηγικής, μέσω της
συμφωνίας και συναίνεσης των τοπικών φορέων κατόπιν σχετικών συναντήσεων και την
έγκριση της στρατηγικής ΟΧΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.
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Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
Ο καθαρός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες.
Το 1ο παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.
Το 2ο παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 1ου Παραδοτέου από τον Ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Η παράταση
χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Αναδόχου,
το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της ορισθείσας συμβατικής διάρκειας,
είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και με
αντίστοιχη ενημέρωση του Αναδόχου.
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση του έργου, δε δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα δύο
χιλιάδες ευρώ (32.000,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και
ενδεικτικά :


Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει η Ανάδοχος



Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της
ασφάλισης

έναντι

όλων

των

ατυχημάτων

(προσώπων,

περιουσιών,

κλπ.)

υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας

ή

ή εξ

αφορμής αυτών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής της Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την Ανάδοχο.
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
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από Εθνικούς Πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Υπηρεσίες Συμβούλων» με MIS 5000367
και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ088810002.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά από την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του Αναδόχου και την σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και θα καταβάλλονται σε αναλογούσες δόσεις (οι οποίες
θα καθοριστούν με ακρίβεια στη σύμβαση)
Ανά παραδοτέο η πληρωμή έχει ως εξής:


Παραδοτέο 1: Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και προοπτικών 50%
της συνολικής αμοιβής του έργου, πλέον ΦΠΑ.



Παραδοτέο 2 Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 50% της συνολικής
αμοιβής του έργου, πλέον ΦΠΑ.

7. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την 1/11/2016 και
ώρα 12.30 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτρών, 81 100 Μυτιλήνη –Λέσβος τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:


Δεν

έχει

επέλθει

καμία

μεταβολή

στα

στοιχεία

που

έχουν

υποβληθεί

και

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.


Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.

2.



Είναι φορολογικά ενήμερη.



Είναι ασφαλιστικά ενήμερη.

Τεχνική Προσφορά, η οποία θα περιέχει:


Προσδιοριστικοί παράγοντες των απαιτήσεων του έργου.



Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου



Οργανωτικό σχήμα και απασχόληση σε ανθρωπομήνες της Ομάδας Έργου.



Αναλυτικά βιογραφικά με ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα και ικανότητες που
απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο, του Υπεύθυνου Συντονιστή και Στελεχών
της Ομάδας Έργου
Ένα τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα,
υποβάλλεται από έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται
τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
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1Ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. Κέντρο 22513-52000 Fax: 22513-52014, -15
e-mail: vorioaigaio@mou.gr
Ιστοσελίδα: www.pepba.gr

Ε_VIIΙ.1_1
Εκ.: 5η 27.01.2016

9/14

Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί
να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και εφ’ όσον
γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
την αλλαγή οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου, με άλλο στέλεχος αντίστοιχης
τεχνογνωσίας και εμπειρίας.


Πίνακας έργων (τίτλος, φορέας, Π/Υ) τα οποία η προτεινόμενη ομάδα έργου
διεκπεραίωσε για λογαριασμό του αναδόχου.

3. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η οποία διατυπώνεται
ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με
το έργο.
Η προσφορά θα έχει ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα
της ημερομηνίας λήξης της υποβολής της προσφοράς. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση
του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.
Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του προϋπολογισμού του έργου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η επίβλεψη, παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών της Αναδόχου, θα γίνεται από
την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που θα συγκροτηθεί με
απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την
παραλαβή κάθε είδους ή μέρους του έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή του.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής παρακολουθεί και
αξιολογεί το έργο της αναδόχου εάν τα παραδοτέα είναι εμπρόθεσμα και έγκυρα σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση χωρίς ελλείψεις ή αδυναμίες, τα παραλαμβάνει και προβαίνει
στη σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής».
3. Εφόσον η Ε.Π.Π. διαπιστώσει απόκλιση των παραδοτέων της Αναδόχου σε σχέση με τις
συμβατικές υποχρεώσεις, συντάσσει πρακτικό – εισήγηση Προσωρινής Παραλαβής, εντός
διαστήματος δέκα (15) εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση των παραδοτέων σε αυτή,
μέσω εσωτερικού πρωτοκόλλου της μονάδας Γ’, με αναφορά και αιτιολόγηση των λόγων
απόρριψης του παραδοτέου και των τυχόν διορθωτικών ενεργειών που απαιτείται να γίνουν
από πλευράς του αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση το πρακτικό – εισήγηση της Ε.Π.Π., συντάσσει εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο διαβιβάζεται από την
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με συστημένη επιστολή στην Ανάδοχο για συμμόρφωση και
επανυποβολή των παραδοτέων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται,
στο πρακτικό της Προσωρινής Παραλαβής, από την Ε.Π.Π.
Η προθεσμία επανυποβολής του παραδοτέου θα ξεκινά από την ημέρα λήψης του εγγράφου
της ΕΥΔ, από την Ανάδοχο και η τήρηση της θα ελέγχεται κατά την ημέρα επανυποβολής
(πρωτόκολλο ΕΥΔ) των παραδοτέων με την προσκόμιση αντιγράφου του διαβιβαστικού
εγγράφου της ΕΥΔ με το πρωτόκολλο της αναδόχου.
Για κάθε παραδοτέο μπορούν γίνουν μέχρι και δύο προσωρινές παραλαβές.
4. Εάν η Ε.Π.Π. διαπιστώσει αποκλίσεις της Αναδόχου από τις συμβατικές της υποχρεώσεις,
όπως εκπρόθεσμη υποβολή,

κατ’ επανάληψη μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της, τότε

συντάσσει Πρακτικό – Εισήγηση μη Παραλαβής και εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή
Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς του λόγους της μη παραλαβής. Το
Πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη μοναδική απόδειξη για την εφαρμογή της σύμβασης,
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ενώ διατηρεί και το δικαίωμα να προβεί στη
λύση της σύμβασης.
5. Στην περίπτωση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από την Ανάδοχο, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
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εντός διαστήματος δέκα (15) εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση των παραδοτέων σε
αυτή, μέσω εσωτερικού πρωτοκόλλου της μονάδας Γ’ .
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παραδοτέα σε τρία (3) αντίγραφα στην Επιτροπή για
τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
Το εμπρόθεσμο ή μη της ολοκλήρωσης του έργου και της συμμόρφωσης της Αναδόχου προς
τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κρίνεται από το χρόνο υποβολής των παραδοτέων του έργου
ή των βελτιώσεων αυτών. Ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων του έργου, τόσο του αρχικού
όσο και του τυχόν αναμορφωθέντος, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία
καταχώρησής τους ως εισερχομένων στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της οικείας Υπηρεσίας. Ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή και καταχώρηση των
παραδοτέων και υποχρεούται να επιμελείται της καταχωρήσεως αυτής.
6. Η Ανάδοχος είναι δυνατόν, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη του
χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ή του συμβατικού χρόνου να ζητήσει εγγράφως εύλογη
παράταση του χρόνου αποπεράτωσης και υποβολής του παραδοτέου ή του συμβατικού χρόνου
του έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος
χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εργοδότη, οπ οποίος πρέπει να αποφασίσει επί αυτής
πριν από τη λήξη του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ή του συμβατικού χρόνου.
Για το σκοπό του άρθρου αυτού οι προθεσμίες υπολογίζονται ημερολογιακά.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γ.1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη Σύμβαση κατά τον πλέον άρτιο από την άποψη της
επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής τρόπο. Υποχρεούται, επίσης, να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος έχει πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αποτελέσματος του
Έργου.
Γ.1.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων
που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία
σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, ή τις εργασίες του. Ως εμπιστευτικές
και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με
οποιονδήποτε τρόπο στην Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.
Γ1.1.3. Η σύμβαση θα καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και της Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά
με τα θέματα που καλύπτονται.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1Ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. Κέντρο 22513-52000 Fax: 22513-52014, -15
e-mail: vorioaigaio@mou.gr
Ιστοσελίδα: www.pepba.gr
Ε_VIIΙ.1_1
Εκ.: 5η 27.01.2016

12/14

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου χρόνου ή
τουλάχιστον μεγαλύτερη του συμβατικού χρόνου κατά 6 μήνες.
Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την Οριστική παραλαβή του έργου.
3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σε περίπτωση ύπαρξης διοικητικών προσφυγών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24).
4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται στο
άρθρο 185 του Ν4412/16.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. Σε
διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ως
ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του Ελληνικού
Δημοσίου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.
5. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της
και την οριστική παραλαβή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (β)
με έγγραφη συμφωνία των μερών (γ) με καταγγελία της από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν
αιτιολόγησης και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (δ) με κήρυξη
του Αναδόχου έκπτωτου.
Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από
πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του Έργου
και την κάλυψη του συνολικού του προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε
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δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει
κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου.
6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
6.1 Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση του
Έργου.
6.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που
προκύπτουν από τη σύμβαση υπεργολαβικά σε τρίτο.
6.3

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων

και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.
6.4

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν

από τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που
περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε
υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά του Δημοσίου, το οποίο διατηρεί το
δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση στους καλούμενους με την παρούσα να συμμετάσχουν.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.
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