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Πληροφορίες: Κ. Παττακού 
Ταχ. Δ/νση: Αργύρη Εφταλιώτη 3 
Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο: 22510 37737        
Fax: 22510 27589 
email: k.pattakou@ptaba.gr  
Μυτιλήνη,   23-10-2020 
Αριθμ. πρωτ.: 1397 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Θέμα: Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Δαπάνες μετακίνησης και διανομής 

για τη συμμετοχή εκπροσώπων στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου στη 

Λευκωσία Κύπρου». Το παραπάνω Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 

6.1.2, της Πράξης ΑΙΓΙΣ: «Συμμετοχή στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου». 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα (ΦΕΚ 140/Β/18.2.98). 

2. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης 

& διαχείρισης των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει κατά την δημοσίευση της παρούσας  

4. Το Ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει. 

5. ΠΔ 60/2007 (Α 64) 16-3-2007, για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

6. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις 

7. Το Ν.3886/2010  (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».. 

8. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/19.7.2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων 
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συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις 

μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 

9. Την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

10. Το από 31/08/19 Πρακτικό Ορκομωσίας. 

11. Την υπ’αριθμ. 2699/14-10-19 απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. του ΠΤΑΒΑ (ΦΕΚ 

990/ΥΟΔΔ/22-11-19) και την 606/30-09-2020 απόφαση τροποποίησης Δ.Σ. του 

ΠΤΑΒΑ (ΦΕΚ 852/ΥΟΔΔ/14-10-20) 

12. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (απόφαση 3/2019), με τις 

τροποποιήσεις του. 

13. Την απόφαση 3/2018 έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου για το Πρόγραμμα. 

14. Την από 3/01/2018 σύμβαση χρηματοδότησης με την Διαχειριστική Αρχή του 

προγράμματος – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  

15. Το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον 

Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και 

δημοσιότητας σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

16. Την ανάγκη που προέκυψε για απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το πλάνο 

διαγωνισμών που κατατέθηκε στην Διαχειριστική αρχή του προγράμματος – 

Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και τη συμφωνη γνώμη της ΚΓ/ΔΑ. 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, του Έργου ««Δαπάνες μετακίνησης και διανομής για τη 

συμμετοχή εκπροσώπων στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου στη 

Λευκωσία Κύπρου» που θα υλοποιηθεί στις 28 και 29 Οκτωβρίου και απαιτείται στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου 

Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης 

στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και 

Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 6.1.2.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

δέκα χιλιάδων ευρώ και μηδέν  λεπτών (10.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Μετακίνηση 8 ατόμων από τη Μυτιλήνη και έως τη Λευκωσία στις 27/10/2020 το 

βράδυ, διαμονή στη Λευκωσία στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου και επιστροφή στη 

Μυτιλήνη στις 30/10/2020. 

1. Αεροπορικά εισιτήρια Μυτιλήνη – Αθήνα – Λάρνακα – Αθήνα – Μυτιλήνη 

2. Μετάβαση με ναυλωμένο τουριστικό λεωφορείο από το αεροδρόμιο της 
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Λάρνακας στο ξενοδοχείο στη Λευκωσία και από το ξενοδοχείο στη Λευκωσία 

στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την επιστροφή. 

3. Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου για τις 27, 28 και 29 το βράδυ  

4. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο: Το πρωινό στο ξενοδοχείο να προσφέρεται σε 

σταθερή ώρα και από τις 08.00 έως τις 10.30 π.μ. ενώ το γεύμα με 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μεσημεριανές έως βραδινές ώρες (μεσα απο 

επιλογή μενού). 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα 

χιλιάδων ευρώ και μηδέν  λεπτών (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία 

θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης ΑΙΓΙΣ και συγκεκριμένα 

την κατηγορία 61.0034.0000 «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΎΝΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΣ».. 

Το συμβατικό τίμημα για τα παραδοτέα θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των 

Παραδοτέων της Σύμβασης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού 

πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

συνοδευόμενο από  

 τις κάρτες επιβίβασης,  

 αποδεικτικά διανυκτέρευσης των ατόμων στο ξενοδοχείο,  

 αποδεικτικό ναύλωσης τουριστικού λεωφορείου. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – 

δικαιολογητικά.  Στη συμβατική αξία εκτέλεσης των προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., 

γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Επίσης, επιβάλλεται: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 

20%. 
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β) Κράτηση 0,06% υπέρ της  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω 

κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 

υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  

Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Ταμείου 

 

 

    Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης   

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου  
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