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Ερµούπολη,  29-7-2020 
 
Α.Π. : 2298 
 
Προς: 
“Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  
Νόµιµη εκπρόσωπο κα Αρ. Αλεξίου  
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρε-

σιών µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος υποστήριξης της ΕΥ∆ στην κατάρτι-
ση του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-
2025», µε CPV 794152 00-8: Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 
σχεδιασµού. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προ-
µηθειών και Υπηρεσιών», 

2. Τον Ν. 4635/2019 (Α' 265), «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει, 

3. Το Π.∆. 130 (ΦΕΚ 223/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Την µε Α.Π. 32666/EΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717 Β’/24-4-2015) Υπουργι-
κή Απόφαση µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Τη µε αρ.  134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νοµικών µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµα-
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
46274/26.09.2014 -ΦΕΚ 2573/Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης)», 

6. Τη µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδι-
κασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθει-
ας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

7. Τη µε Α.Π. 4378/15.01.2020 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση προγράµµατος 
Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράµµατος Ανά-
πτυξης της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4365/19 «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)» (ΦΕΚ τ. Β΄ 67), όπως ισχύει, 

8. Το από 21-7-2020 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων για τον εν ισχύ κατάλογο προµηθευτών και παρεχό-
ντων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (Ε.Α.Σ.), όπως έχει διαµορ-
φωθεί από την Αξιολόγηση που έγινε την 9η  Ιουλίου 2020, 



 2

9. Τη µε Α.Π. 896/11-4-2017 Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας “Α. Αλεξίου & 
ΣΙΑ Ο.Ε.” στον εν ισχύ κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών 
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (Ε.Α.Σ.), 

10. Τη µε Α.Π. 29428/13-3-2020 «1η Εγκύκλιο κατάρτισης Εθνικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης ΕΠΑ» (Α∆Α: 6Ξ8346ΜΤΛΡ-Φ6Χ), 

11. Τη µε Α.Π. 2763/10-3-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισµού της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Υπηρεσί-
ας Κατάρτισης Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης για το Νότιο Αιγαίο, 

12. Τη µε Α.Π. 43630/4-5-2020 (Α∆Α: 93Σ146ΜΤΛΡ-Β∆Χ) ΥΑ τροποποίησης 
της ΣΑΕΠ-067 ΤΡΟΠ. 0, Ενάριθµος έργου: 2020ΕΠ06700000 «Τεχνική Βοή-
θεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 

13. Το µε Α.Π. 745/30-4-2020 έγγραφο της ΕΥ∆ µε θέµα «Προτάσεις Στρατηγικής 
και Προτεραιότητες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατάρτιση του Εθνι-
κού Προγράµµατος Ανάπτυξης»,  

14. Τις ανάγκες της ΕΥ∆ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής 
προσφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας µε τίτλο: «Τεχνικός Σύµβουλος υπο-
στήριξης της ΕΥ∆ στην κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυ-
ξης Νοτίου Αιγαίου 2021-2025», σε συνέχεια της 1ης Εγκυκλίου κατάρτισης του 
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 
 
Το πλαίσιο προγραµµατισµού για την περίοδο 2021–2025: 
Με βάση τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που τέθηκε 
σε ισχύ την 30/10/2019, από το έτος 2021 και µετά ο προγραµµατισµός του εθνικού 
Π∆Ε θα πραγµατοποιείται σε µεσοπρόθεσµη βάση µέσω του Εθνικού Προγράµµατος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο θα αναλύεται σε Περιφερειακά Προγράµµατα Ανάπτυ-
ξης (ΠΠΑ - ανά Περιφέρεια) και Τοµεακά Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - ανά 
Υπουργείο), των οποίων την αρµοδιότητα σχεδιασµού, εφαρµογής και διαχείρισης 
έχουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες και Υπουργεία. Το πρώτο ΠΠΑ κάθε Περιφέρειας 
θα αφορά στην περίοδο 2021-2025 και θα καθορίζει τον τρόπο αξιοποίησης των εθνι-
κών πόρων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων 
του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού του στους τοµείς αρµοδιότητάς 
του. 
Ο σχεδιασµός του ΕΠΑ και των επί µέρους περιφερειακών και τοµεακών προγραµ-
µάτων του, όπως προβλέπεται από τα άρθρο 125-129, 132 και 134 του Ν.4635/2019 
εκκινήθηκε στις αρχές του έτους 2020 ακολουθώντας µια διαδικασία, που παρουσιά-
ζει αρκετές αναλογίες µε τη διαδικασία σχεδιασµού των αντίστοιχων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, συνιστώντας ένα σύνθετο εγχείρηµα.  
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο εκπόνησης του Περιφερειακού της Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης θα εξειδικεύσει τους στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξια-
κού προγραµµατισµού στους τοµείς ευθύνης της, κατανέµοντας τους πόρους του 
ΕΠΑ που της αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υψηλή προτεραιότητα και προβλέ-
ποντας µέτρα για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίησή τους εντός του πλαισί-
ου του ΕΠΑ. 
Η έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ λαµβάνει χώρα την 
01.01.2021. Μέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, υφίσταται η µεταβατική περίοδος 
κατά την οποία ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των φορέων και των 
ενεργειών για την προετοιµασία του ΕΠΑ και τον προσδιορισµό των προγραµµατι-
κών στόχων της µεταβατικής περιόδου. Παράλληλα, ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν τη διαδικασία ένταξης έργων στο Π∆Ε για χρηµατοδότηση από το εθνικό σκέ-
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λος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα όπως η 
έγκριση Προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της µεταβατικής περιόδου. 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι να υποστηριχθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δια-
µόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2021-2025 και στον σχεδια-
σµό του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης, που θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξι-
οποίηση των εθνικών πόρων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει εξειδικευµένη υποστήριξη 
στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά στο σχεδιασµό του Περιφερειακού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 
Σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Ν. 4635/2019 κάθε Περιφερειακό Πρόγραµµα Ανάπτυ-
ξης (ΠΠΑ) καταρτίζεται από την αρµόδια Περιφέρεια και περιλαµβάνει τους στόχους 
του  µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης της, µε βά-
ση τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και 
την κατανοµή των εθνικών πόρων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, οι οποί-
οι της αναλογούν. 
Ο αναπτυξιακός προγραµµατισµός διέπεται από τις αρχές της συµπληρωµατικότητας 
προς τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις και εποµέ-
νως θα πρέπει να διενεργηθεί παράλληλα και σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη του 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σχεδιασµού των Τοµεακών αλλά και των περιφερει-
ακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. 
 
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της σύµβασης, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΥ∆ 
ΕΠ ΠΝΑ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδεικτικά στα κάτωθι: 

− στη συγκέντρωση και επεξεργασία προτάσεων από Υπηρεσίες και φορείς της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της κατάρτισης και διαβούλευσης του 
σχεδίου του ΕΠΑ 

− στη σύνταξη του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περι-
φέρειας  Νοτίου Αιγαίου, που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόµε-
να από το θεσµικό πλαίσιο ακόλουθα στοιχεία: 

• αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών 

• τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τους τοµείς αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τους οποίους προβλέπεται να αντιµετω-
πισθούν εν όλω ή εν µέρει οι διαπιστωµένες ανάγκες 

• την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων µε προτεραιότητες και συ-
γκεκριµένες προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα έργα, 
καθώς και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αναπτυξιακής επίδρασης 
και συµβολής τους στην επίτευξη των τιθέµενων στόχων 

• τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους 

• τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες 

• τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόµενων έργων 

• την προτεινόµενη Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος 

• την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και 
της συνάφειας µε άλλες πολιτικές 

− τη διαβούλευση που θα πραγµατοποιηθεί, µε στόχο τη διατύπωση απόψεων από 
Υπουργεία, Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς και οικονοµι-
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κούς εταίρους και τους πολίτες 

− τη σύνοψη των συµπερασµάτων της διαβούλευσης και ενηµέρωση των αρµόδι-
ων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υποστήριξη στη σύνταξη 
προτάσεων αναθεώρησης συγκεκριµένων σηµείων του Περιφερειακού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης µε τη σχετική τεκµηρίωση 

− την προσαρµογή του ΠΠΑ σε ενδεχόµενες παρατηρήσεις της ∆ι.∆.Ε.Π. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

− την υποβολή του τελικού σχεδίου ΠΠΑ. 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία, που είναι υπεύθυ-
νη για την παρακολούθηση της σύµβασης, ώστε να λαµβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες 
για το είδος και την εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών. 
 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό 
αριθµό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούµενη ποιοτικά υλοποίηση του έρ-
γου. Τα στελέχη της Οµάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή 
συναφούς αντικειµένου µε αυτά, που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή. 
Η Οµάδα Έργου Θα πρέπει να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα την 
συντονίζει και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου και τουλάχι-
στον δύο (2) έµπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφό-
µενου έργου. 
Τα στελέχη της Οµάδας Έργου, που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί, ότι 
συνδέονται µε οποιαδήποτε µορφή σχέσης εργασίας µε την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου και, συνεπώς, δεν γεννάται καµία υποχρέωση, οποιασδήποτε µορφής, της Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέναντί τους. 
Ο Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του πρέπει να προτείνει το κατάλληλο οργανω-
τικό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, που θα αξιοποιήσει έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου, 
που θα αναλάβει. Οι αναφερόµενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των 
απαιτήσεων, που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου. 
Υπεύθυνος Έργου 
Στην κορυφή της οργανωτικής δοµής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος 
πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών  

• ∆εκαετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έρ-
γων. 

Στελέχη Οµάδας Έργου 
Τα στελέχη της Οµάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών 

• Πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έρ-
γων. 

Συναφής επαγγελµατική εµπειρία για τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Οµάδας Έρ-
γου θεωρείται η αποδεδειγµένη εµπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω α-
ντικείµενα: 

− Σχεδιασµός και εξειδίκευση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή και έργων, 

− Επιχειρησιακός σχεδιασµός και ανάπτυξη σχεδίων δράσης, 
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− Υπηρεσίες Συµβούλου Υποστήριξης δηµοσίων φορέων στο σχεδιασµό και 
την υλοποίηση έργων. 

 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον 
ακόλουθο πίνακα “Περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και συντονι-
σµού της Οµάδας Έργου και της κατανοµής των προσφερόµενων ανθρωποµηνών ανά 
στέλεχος της Οµάδας Έργου”: 

Μέλη Οµάδας Έρ-
γου 

Πλήθος Προσφερόµενοι 
Α/Μ 

∆ιάρκεια Απασχόλη-
σης σε µήνες 

Υπεύθυνος Έργου    

Στελέχη αυξηµένης 
εµπειρίας (υποχρεω-
τικά από την Πρό-
σκληση) 

   

Πρόσθετα στελέχη 
(προαιρετικά) 

   

 
Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή/και των Στελεχών της Οµάδας Έργου, που 
θα προταθεί στην προσφορά του αναδόχου επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο, υπό 
την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και µε άτοµο ανάλογων προ-
σόντων από αυτό, που αναφέρονται στην προσφορά. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέ-
λους εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµέ-
νη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υπο-
χρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άµεσα στην απαίτηση της Αναθέ-
τουσας Αρχής. 
Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται είτε στην έδρα της αναθέτουσας αρχής είτε από την 
έδρα του αναδόχου, ανάλογα µε το είδος τους.  
 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
εκθέσεις πεπραγµένων (παραδοτέα), σε ηλεκτρονική µορφή, στις οποίες θα αναφέρο-
νται συνοπτικά τα κύρια σηµεία των παρεχόµενων υπηρεσιών του.  
Ως παραδοτέα θα υποβληθούν συγκεκριµένα: 

• δύο (2) τριµηνιαίες αναλυτικές Εκθέσεις Εργασιών για την παροχή υποστή-
ριξης στον αναπτυξιακό σχεδιασµό και προγραµµατισµό της περιόδου 2021-
2025. Οι Εκθέσεις θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός των πρώτων 
πέντε (5) ηµερών κάθε µήνα, που έπεται της λήξης κάθε ηµερολογιακού τριµή-
νου.  

• 1ο Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, 

• Τελικό Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου. 

              
Ειδικότερα, για τα παραδοτέα ορίζονται προθεσµίες  ως εξής:  

− 1η Έκθεση Εργασιών (1ο Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) µε το σχετικό τεκµηριωτικό υλικό: τρεις (3) µή-
νες από την υπογραφή της σύµβασης. 
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− 2η  Έκθεση Εργασιών (Τελικό Σχέδιο Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) µε το σχετικό τεκµηριωτικό υλικό: έξι (6) 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή τα προϊόντα των εργασιών του κατά 
τη διάρκεια του τριµήνου σε χρόνους, που θα συµφωνούνται µε την αναθέτουσα αρχή. 
Στις Εκθέσεις θα επισυνάπτεται µε τη µορφή παραρτηµάτων το σύνολο του τεκµηριω-
τικού & λοιπού υλικού, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του διµήνου που διανύθη-
κε. 
Αρµόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων 
της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα συ-
γκροτηθεί.  
 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και καθορίζεται 
σε έξι (6) µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης του συµβατικού χρόνου χωρίς αύξηση του 
οικονοµικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆Ι∆ΕΠ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων.  
 
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνει επιτόπου στην έδρα της Αναθέτου-
σας Αρχής, στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή/και στην έδρα του Αναδό-
χου. 
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Ο προϋπολογισµός της ενέργειας ανέρχεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ 
(25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ. 
 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλε-
ση της ενέργειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του συµβατικού τιµήµατος.  
 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 
 
Η πληρωµή της ενέργειας θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µετά την παραλαβή εκάστου 
παραδοτέου και έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 
εκτέλεσή του. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:  

- Το 50% της αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του 
πρώτου παραδοτέου,  

- Το 50% της αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του 
δεύτερου παραδοτέου. 

 
Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογη-
τικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, 
καθώς και άλλων δικαιολογητικών, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
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Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε ενάριθµο έργου 2020ΕΠ06700000 και ειδικότερα από το Πρόγραµµα 
Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ. Φορέας χρηµα-
τοδότησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Η σύµβαση θα συναφθεί στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Πε-
ριόδου του ΕΠΑ, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (υποέργο 1).  
 
 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) αποκλείεται από τη συµµετοχή προ-
σφέρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, καθώς και 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέ-
µησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζε-
ται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προ-
στασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δρα-
στηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-
πολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουρ-
γία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατο-
πιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστη-
ριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλί-
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ου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµο-
θεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

2. Όταν:  
α) ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβο-
λή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφω-
να µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία 
ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φό-
ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέρων, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφο-
ράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου τα αρ-
µόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική 
απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-
σεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελ-
λάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδου-
λευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονι-
σµό για την καταβολή τους. 
 

3. Ο αποκλεισµός δεν εφαρµόζεται: 

• αν ο οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης που όφειλε, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δε-
δουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακα-
νονισµό για την καταβολή τους. 

• όταν ο αποκλεισµός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά πο-
σά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί 
ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προ-
θεσµίας υποβολής προσφοράς. 
 

4. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφε-
ρόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θε-
ραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 
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5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικα-
σία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 

6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυ-
τοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
7. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

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

 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Καλείστε να µελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο µέχρι τις 7-8-2020, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος.  
Την προσφορά σας πρέπει να υποβάλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του πρωτο-
κόλλου της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου notioaigaio@mou.gr σε zip file µε 
κωδικό. 
 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από επιστολή/αίτηση συµ-
µετοχής προς την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε ψηφιακή υπογραφή, 
στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία της Εταιρείας σας και της σχετικής 
πρόσκλησης, ως εξής: 
 
H επωνυµία του νοµικού προσώπου 
 
Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 
 
ΠΡΟΣ: 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 
 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος υποστήριξης της ΕΥ∆ στην κα-
τάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-
2025». 
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Ηµεροµηνία  προσφοράς:  
(ηµεροµηνία) 
 
«Να ΜΗΝ ανοιχθεί από το πρωτόκολλο». 
 
 
Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί φάκελοι, 
ως εξής: 
 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα περιεχόµενα του ο-
ποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 

 
2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει την οικονοµική 

προσφορά του συµµετέχοντα. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς 
περιγράφονται κατωτέρω. 

 
Η υποβαλλόµενη προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα από την εποµένη 
της υποβολής της και για διάστηµα έξι (6) µηνών. 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 
Α) Ψηφιακά υπογεγραµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση ως Προσφέροντα Αναδόχου ότι: 

• Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρό-
σκλησης, των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης 
ενέργειας. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

• Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση και 

 
Β) Ψηφιακά υπογεγραµµένο συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυ-

νης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-
8-2016, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016). 

 
Γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
∆) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του ∆ιευθύνοντα 

Συµβούλου, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά 
σας στην οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς 
σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
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Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη, που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, δαπάνες µηχανηµά-
των, υλικών κλπ). Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο 
των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέ-
λεση της ενέργειας. Οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης.  
Ο Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις της ενέργειας και τα οικονο-
µικά µεγέθη, που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται 
για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. 
 
 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την Υπηρεσία, ακολου-
θώντας τα εξής στάδια: 
- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 
- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  
 
 

9. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Όταν η Υπηρεσία ή η αρµόδια Επιτροπή της ενέργειας της Αναθέτουσας Αρχής, δια-
πιστώνουν παραβάσεις των όρων του προηγούµενου άρθρου κατά τη διάρκεια υλο-
ποίησης της ενέργειας, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνο-
νται κατά την παραλαβή της ενέργειας, τα δικαιώµατα, που απορρέουν από τη σύµ-
βαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι 
αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
 
Απορρέει υποχρέωση του Αναδόχου να λαµβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κα-
τευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχοµένων µελλοντικών 
Οδηγιών της ∆Ι∆ΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
 
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για την ασφάλεια 
των πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς σας θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους ό-
ρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
 
Η Πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρ-
χής, στη διεύθυνση: www.pepna.gr  
 
Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
 
Εσωτερική διανοµή:        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
- Γρ. Περιφερειάρχη 
- Μονάδα Α’ 

 
             

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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