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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Κοζάνη 08.01.2021 
    Αρ. Πρωτ.: 57 
Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης  Προς 
Ταχ. Κώδικας  : 501 00 Κοζάνη 1. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / remaco@remaco.gr  
2. ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ / 

Πληροφορίες : Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος 

Τηλέφωνα : 24613-50909 central@advicemd.gr 
Fax : 24610-53969 3. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ / 

info@gnosianaptixiaki.gr   E-mail : afilippopoulos@mou.gr 
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Κατάλογου για την 

επιλογή Ανάδοχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2690/1999(ΦΕΚ45/Α/09.03.1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 
2. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, 
3. Το ΠΔ146/2010(ΦΕΚ239/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως 

ισχύει, 
4. Τη με αριθ. C(2014)3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του 

Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 
2014GR16M8PA001), 

5. Τη με αριθ. C(2014)10180 final/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 
2014GR16M2OP006), 

6. Το N.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014), ως ισχύει, 

7. Το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως εγκρίθηκε στις 
06.11.2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα 
«ΔΙΑΥΛΟΣ» και οι τροποποιήσεις αυτού, 

8. Τη με αριθ. 677/18.02.2016 Απόφαση έγκρισης προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
(Υποπρόγραμμα Α’–Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014–2020 (Ε.Π. ΠΔΜ 2014-2020), έτους 2016, όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

9. Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει, 

10. Την ΥΑ58147/ΕΥΘΥ575/01.06.2016(ΦΕΚ1762/Β/16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η 
ΥΑ32663ΕΥΘΥ323/23.03.2015(ΦΕΚ712/Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και 
αντικατάσταση της αριθ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277(ΦΕΚ1501/Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

11. Τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017(ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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12. Τη με αριθ. 2177/03.06.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων 
Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και MIS 5001125, 

13. Τη ΣΑΕΠ 005/1 με κωδικό πράξης ΣΑ:2016ΕΠ00510005, 
14. Τη με αριθ. 2556/24.06.2016 Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών 

Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 
1327/13.04.2017 απόφαση–πρόσκληση Τροποποίησης/Επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο 
Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 

15. Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018(ΦΕΚ5968/Β/31.12.2018) Απόφαση «Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης ‘’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’», 

16. Τη με αριθ. 112/25.06.2019 Απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη 
του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 26.05.2019», 

17. Τη με αριθ. Α1439/24.07.2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την  Ένσταση 
κατά της απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αριθ. 112/25.06.2019 για την 
«Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών 
και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 
26.05.2019», 

18. Το σχέδιο Κανονισμού Κοινών Διατάξεων και των Ταμείων της ΕΕ για τη νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027, 

19. Τη με αριθ. 60072/06.06.2019 1η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το 
σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού προγραμματισμού, 

20. Τη με αριθ. 125192/25.11.2020 2η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την 
προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, 

21. Τις Αποφάσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020, 

22. To με αριθ. 4272/22.12.2020 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας της Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με 
την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο της δράσης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027» και την Εισήγηση 
του Αν. Προϊστάμενου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, όπως επίσης την Έγκριση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, 

23. Την αναγκαιότητα στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δράσης 
«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
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2021-2027», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο 
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς 
για την Ανάθεση της δράσης. 
1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στην καθαρή αξία των 34.700,00€ (τριάντα 

τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 
43.028,00€ (σαράντα τριών χιλιάδων είκοσι οχτώ ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο 
του άξονα 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και 
ειδικότερα της με αριθ. 2177/03.06.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες 
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
και MIS 5001125, 

2. Η διάρκεια της δράσης ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, 
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22.01.2021. Οι προσφορές 

υποβάλλονται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2ος όρ. 

4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, 
5. Η ανάθεση της δράσης διέπεται από το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) ως ισχύει και θα 

διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και 
ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης, 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δράσης και δικαιούται με 
αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει 
τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους 
προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους, 

7. Η παρούσα Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο, τηλ. 24613 50909, 
(afilippopoulos@mou.gr). 

 
 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης 
 
Συνημμένα 
1. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση της δράσης 
2. Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς 
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 
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Πίνακας Αποδεκτών 
Α. Για Ενέργεια 

1. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

2. ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 
3. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

Β. Για Κοινοποίηση (χωρίς συνημμένα) 

 Υπουργείο Οικονομίας& Ανάπτυξης 
1. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 
4. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 

5. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
1. Γρ. Περιφερειάρχη 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

1. Αν. Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ   
2. Προϊστάμενοι Μονάδων  Α1, Α2, Β1, Β2, Γ 

3. Φάκελος Πράξης 

4. Χρονολογικό Αρχείο 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

2021-2027» 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Δράση: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2021-2027». 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22.01.2021. 
Πλαίσιο ανάθεσης:  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ειδικότερα από τις 
ακόλουθες διατάξεις: 

 Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 119, παρ. 3), ως 
ισχύει, 

 Τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017(ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», ως ισχύει. 

Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-
2020» και ειδικότερα της με αριθ. 2177/03.06.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-
2020» και MIS 5001125. Η ανάθεση διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και 
τους κατωτέρω γενικούς & ειδικούς όρους. 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο Σύμβουλος θα παράσχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027. 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) είναι μία διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και 
των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης καθώς και την ενημέρωση σχετικά 
με την απόφαση αυτή. 
Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός και η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούν δύο 
εργαλεία αμοιβαίας ενδυνάμωσης του συστήματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Στόχος της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή Προγραμμάτων είναι η διερεύνηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο Προγραμματικό κείμενο (ΕΠ), 
η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις 
προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης. 
Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και των 
Προγραμμάτων ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση των ΕΠ και εστιάζοντας 
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στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και συμπληρωματική» με την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, που ολοκληρώνεται με την κατάρτιση του τελικού σχεδίου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον και 
η ΚΥΑ 10717 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ (5/9/2006) είναι τα δύο σημαντικότερα έγγραφα για την ΣΠΕ. Ειδικότερα, 
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης. 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού ή του φορέα εκπόνησης του προγράμματος καθώς και του 
μελετητή της ΣΜΠΕ.  
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του προγράμματος. Επίσης συμπεριλαμβάνονται: 
α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν στο σχέδιο ή 

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

προετοιμασία του, 
γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα. 
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά: 
α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του, 
β) στο περιεχόμενό του, 
γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του. 
Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων: 
α) της μηδενικής λύσης, 
β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν, 
γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος 

έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για: 
α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και η βάσει 

αυτής πιθανή εξέλιξη, εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα, 
β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών, που ενδέχεται να επηρεασθούν σημαντικά εντός 

της περιοχής μελέτης, 
γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της παραγράφου β' ανωτέρω, 

κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. 

Σημειώνεται, ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φορά από το μελετητή της Σ.Μ.Π.Ε. 
σε συνεργασία με την αρχή σχεδιασμού του σχεδίου ή προγράμματος. 
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Ζ.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ,   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΚΑΙ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ   ΤΩΝ   ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα 
οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βράχυ-μέσο-μακρο- πρόθεσμες, μόνιμες 
και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: 
 η βιοποικιλότητα 
 ο πληθυσμός 
 η ανθρώπινη υγεία 
 η πανίδα, η χλωρίδα 
 το έδαφος 
 τα ύδατα 
 ο αέρας 
 οι κλιματικοί παράγοντες 
 τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής 

κληρονομιάς 
 το τοπίο 
 οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων. 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 
Επίσης περιγράφονται: 
α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, 

αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και 
β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 

σχεδίου ή προγράμματος (monitoring). 
Η . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του  
προγράμματος και περιλαμβάνει: 
α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, 

αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring). 
Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη 
τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών), που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης. 
Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι 
οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος. 
Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
α) Κείμενα τεκμηρίωσης. 
β) Χάρτες - Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την χωρική 

διάσταση του προγράμματος. 
Το σύνολο της μελέτης και των χαρτών - σχεδίων παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, 
θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των σχετικών 
εθνικών και ενωσιακών εγγράφων και των άλλων σχετικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων. 
 
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ τα ακόλουθα παραδοτέα της δράσης: 

 Παραδοτέο 1ο: 
Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027. Το παραδοτέο θα πρέπει να 
παραδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 Παραδοτέο 2ο: 
Τελική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027. Το παραδοτέο θα πρέπει να 
παραδοθεί το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η υποβολή των παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή (cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και σύμφωνα προς τους κανόνες 
δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Τα περιεχόμενα είναι πιθανό να 
αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, στο πλαίσιο πιθανής προσαρμογής 
με το περιεχόμενο νεότερων Εθνικών και Ενωσιακών εγγράφων. 
Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παραλαβή της δράσης, καθώς και των εκάστοτε 
παραδοτέων της, είναι η 3μελής Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί 
των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή της δράσης συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων 
της δράσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, με την υπογραφή σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής 
από την Επιτροπή Παραλαβής. Η δράση παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα 
ολοκλήρωσή της, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες. 
5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ο ανώτατος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στην καθαρή αξία των 34.700,00€ (τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 43.028,00€ 
(σαράντα τριών χιλιάδων είκοσι οχτώ ευρώ). Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του 
Ανάδοχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός 
εκάστου από τα προβλεπόμενα παραδοτέα, ως εξής:  
Α’ δόση → 50% του ποσού → Παραλαβή 1ου Παραδοτέου, 
Β’ Δόση → 50% του ποσού → Παραλαβή 2ου Παραδοτέου, όπως επίσης Ολοκλήρωση – Οριστική 
παραλαβή της δράσης. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 
ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
διενεργηθούν οι πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, 
με την έκδοση σχετικού Πρωτόκολλου Παραλαβής, τα παραδοτέα της δράσης κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην ενότητα 3. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 
6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
6.1 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22.01.2021. 
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Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης του συνόλου των υπηρεσιών και την προϋπολογισθείσα αμοιβή. 
 
6.2 Σύνταξη Προσφορών 
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να έχουν 
συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, να έχουν τα περιεχόμενα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 1), να είναι υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον 
υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών 
προσώπων. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης.  
6.3 Υποβολή Προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2ος όροφος, 50100 Κοζάνη, μέχρι 22.01.2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχομένων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: 

 ΕΛΤΑ 
 Εταιριών Ταχυμεταφορών 
 Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων 

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 
υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ 
πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 13:00. Ο φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα 
να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

Προσφορά 
«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 2021-2027» 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη (2ος Όροφος) 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς 22.01.2021 

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία» 
 Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 Ο φάκελος κάθε υποψηφίου είναι σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού, και περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό φάκελο. Το 
περιεχόμενο της προσφοράς περιγράφεται παρακάτω.  

 Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα.  

 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
τον προσφέροντα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

6.4 Ισχύς Προσφορών  
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος 
για ίσο διάστημα. 
6.5 Περιεχόμενα Προσφοράς 
Ο σφραγισμένος κυρίως «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα συνοδεύεται εξωτερικά από αίτηση υποβολής 
προσφοράς στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
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του νομικού προσώπου, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό, στον οποίο αφορά και τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσφέροντος. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 
(α) ένας φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»: 

1. Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του 
Ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. 
(Παράρτημα ΙΙ), 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των φυσικών προσώπων (Υπεύθυνου έργου – Ομάδας 
έργου). 

(β) ένας φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: 
  Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα οικονομικού φορέα, να φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου και να υποβληθεί μέσα 
σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται 
προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 
Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλουν οικονομική 
προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (Παράρτημα Ι) που 
περιλαμβάνει: 
 Τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υλοποίηση της περιγραφόμενης δράσης. 
 Τη δήλωση ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

 δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020, 

 είναι εγγεγραμμένος/η στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση,  
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος , των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται,  
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,  
 δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, 

ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,  

 δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό 
συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,  

 δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου ή έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
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οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει 
αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,      

 είναι φορολογικά ενήμερος,  
 είναι ασφαλιστικά ενήμερος.  

 Την οικονομική προσφορά, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και 
με Φ.Π.Α. 

 Τη δήλωση ότι έχει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας.  

Η προσφορά υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή 
τους νόμιμους εκπροσώπους των προσφερόντων, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων. 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον παρίστανται. Ο Προϊστάμενος της 
ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την ανάθεση της δράσης στον 
προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο. Ο 
Περιφερειάρχης εκδίδει την Απόφαση Ανάθεσης, όπου περιλαμβάνονται:    
α) Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητούμενων και έγινε αποδεκτό από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
γ) Τυχόν αποφάσεις / οδηγίες που περιήλθαν εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής εκ των υστέρων, 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Απόφασης Ανάθεσης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, 
αποκλεισμένης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι 
θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση της δράσης, όπως προδιαγράφηκε.  
8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ  
Οι συμμετέχοντες στην παρούσα διακήρυξη ως υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, να καλύπτουν και να τεκμηριώνουν επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις 
και τεκμηριωμένη εμπειρία στο σχεδιασμό - διοίκηση - διαχείριση και παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση έργου. Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με τα παρακάτω προσόντα:  
i) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με γνώση 
του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης και τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό - διοίκηση - 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και θεμάτων που αφορούν τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές 
μελέτες) τουλάχιστον τάξης Γ’ και να έχει εμπειρία σε μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, 
νερά, φύση, έδαφος). 
ii) Τα Μέλη της Ομάδας Έργου να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 
και να έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών 
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.   
Στα Μέλη της Ομάδας Έργου θα περιλαμβάνονται στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία ≥5 ετών στην 
κατάρτιση ή/και εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκπόνηση 
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

ΑΔΑ: 62ΛΘ7ΛΨ-ΙΝ5
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Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3), πέραν του Υπεύθυνου Έργου και 
να καλύπτουν αθροιστικά το αντικείμενο των πέντε (5) στόχων πολιτικής της προγραμματικής 
περιόδου 2021-2027. 
Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. Αντικατάσταση 
του Υπευθύνου του Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά 
επιτρέπεται μόνο για σημαντικό λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται 
στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο υπεύθυνος έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και, συνεπώς, δεν γεννάται 
καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ απέναντί τους. 
Ο Προσφέρων θα λειτουργεί ως ενιαία ομάδα, ωστόσο ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) θα συντονίζει τις 
εργασίες των υποομάδων και των μελών της Ομάδας Έργου. 
9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως υλικού 
(ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις, εικαστικές δημιουργίες κλπ.) που θα παραχθούν στο 
πλαίσιο της δράσης ή που θα παρασχεθούν από τη Αναθέτουσα αρχή προς τον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά ανήκουν 
στην Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράψει το λογισμικό 
και οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν 
γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον 
αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό, μονάδες 
αποθήκευσης δεδομένων, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή 
λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή 
έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης. Ως 
εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα 
και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, στο πλαίσιο της παροχής των 
υπηρεσιών του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις 
εχεμύθειας δεσμεύουν και τα φυσικό πρόσωπο / Υπεύθυνο Έργου για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου και μετά τη λήξη αυτού. 
11. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των 
συμφωνημένων υπηρεσιών. 
12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη 
Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες 
στον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο (τηλ. 24613 50909, e-mail: afilippopoulos@mou.gr). 

mailto:afilippopoulos@mou.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς 

(Τόπος, Ημερομηνία /Αρ. Πρωτ.: ……….). 

Προς 
ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ  

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη   

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη δράση «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 2021-2027» 

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με αρ. πρωτ.……/….01.2021 για την ανάθεση της δράσης «Υπηρεσίες 

Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027». 
Επίσης δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:  

 δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας που έχουν υποβληθεί, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

έγγραφή στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,   

 είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση (αναφέρεται 

συγκεκριμένα),  

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με αρ. 

πρωτ .……/….01.2021, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι,  

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή,  

 δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, 

ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση,   

 η επιχείρησή μου δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό 

συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,   

 δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή 

έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα 

αρχή ή τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης,      

 είμαι φορολογικά ενήμερος,  

 είμαι ασφαλιστικά ενήμερος.  

Η προσφορά μου αφορά στο σύνολο της δράσης και ανέρχεται σε ………………………………………………………€ 
(ολογράφως & αριθμητικώς) χωρίς ΦΠΑ και σε ………………………………………€(ολογράφως & αριθμητικώς) με ΦΠΑ. 

Επίσης δηλώνω ότι έχω άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχομαι τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με αρ. πρωτ. 
.……/….01.2021 για την ανάθεση της δράσης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 2021-2027». 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

για τη διαδικασία Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Κατάλογου για την 
επιλογή Ανάδοχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την 

κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027» 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή 
 

Ονομασία, διεύθυνση & στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Διοικητήριο  Ζ.Ε.Π. 50 100, Κοζάνη 
Πληροφορίες κ. Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος 
Τηλ.: 24613 50909, E-mail: afilippopoulos@mou.gr, Website: www.pepdym.gr 

 
Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται από τον Οικονομικό φορέα. 

 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: […… ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[…… ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ …… ] 
Αρμόδιος : 
Τηλ.: 
E-mail: 
Website (εάν υπάρχει): 

[ …… ] 
[ …… ] 
[ …… ] 
[ …… ] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης, εφόσον απαιτείται: 

[…… ]  
[…… ] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: […… ] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: […… ] 
Τηλ.: […… ] 
E-mail: […… ] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[…… ] 

 

mailto:afilippopoulos@mou.gr
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςi. Στο άρθρ. 73 παρ. 1 ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηii 
2. δωροδοκίαiii,iv 
3. απάτηv 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςvi 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςvii 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνviii 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουix, το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση, η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[…… ] Ναι […… ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[…… ] […… ] […… ] […… ]x 

  
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxi, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[…… ] Ναι […… ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): xii 
[…… ] […… ] […… ] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxiii : 
α) πτώχευση ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης ή 
γ) ειδική εκκαθάριση ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών  
δραστηριοτήτων ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

[…… ] Ναι […… ] Όχι  
 
 
 
 
 
 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα ; 

[…… ] Ναι […… ] Όχι 
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;   

[…… ] Ναι […… ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…… ] Ναι […… ] Όχι 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

[…… ]  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ΑΔΑ: 62ΛΘ7ΛΨ-ΙΝ5





 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

εγκατάστασήςxiv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, 
είναι: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][……] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][……] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][……] νόμισμα 

 
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:  

[…… ] 

 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Κατάλογου για την 
επιλογή Ανάδοχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την 
κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027» 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): […… ]  
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i Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 73 παρ. 3α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ii Όπως ορίζεται στο άρθρ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24.10.2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008, σ.42). 
iii Σύμφωνα με άρθρ. 73 παρ. 1(β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
iv Όπως ορίζεται στο άρθρ. 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C195 της 25.6.1997, 
σ.1) και στην παρ. 1 του άρθρ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22.07.2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ.54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο N.3560/2007 (ΦΕΚ103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο N. άρθρ. 73 παρ. 
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
v Κατά την έννοια του άρθρ. 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ.48)  όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (ΦΕΚ48/Α) «Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων». 
vi Όπως ορίζονται στα άρθρ. 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13.06.2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002, σ.3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρ. 4 της εν λόγω απόφασης-
πλαίσιο. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26.10.2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το Ν.3691/2008 (ΦΕΚ166/Α) «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις». 
viii Όπως ορίζεται στο άρθρ. 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
05.04.2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 
της 15.04.2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (ΦΕΚ215/Α) «Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις». 
ix Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρ. 73). 
x Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρ. 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφ.).  
xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρ. 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xiv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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