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ΑΠΟΥΑΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ 
αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε & Δ.Α. ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των 
Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 
για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020»  
 
 
Έχοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ: 

 
 Σο Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημοςύασ 

Σϊξησ», όπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Ν. 2286/1995(ΥΕΚ Α'19/01-02-1995 ) «Προμόθειεσ του Δημοςύου Σομϋα 
και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών 
Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και 
ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σο Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ύςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ 
περιςτατικών αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 Σο Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ, του Πυροςβεςτικού ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημόςιασ 
Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ρύθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ 
Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Ν.4270/2014 (ΥΕΚ Α 143/28-06-2014) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ 
και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό 
και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σο Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) “Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ 
Αςύλου, Αρχόσ Προςφύγων, Τπηρεςύασ Πρώτησ Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ 
ςύςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ Ελληνικόσ 
Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου «ςχετικϊ με τισ κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη 
χορόγηςη και ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνούσ προςταςύασ 
(αναδιατύπωςη)»(L 180/29.60.2013), διατϊξεισ για την εργαςύα δικαιούχων 
διεθνούσ προςταςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”, και ειδικότερα τα ϊρθρα 75, 76, 77, 
78, 79 παρ. 3, 81 και 82 

 Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α'150/10-07-2007) «Κανονιςμόσ Προμηθειών 
Δημοςύου», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 Σο Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ύςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ 
του Πολύτη και καθοριςμόσ αρμοδιοτότων του», όπωσ τροποποιόθηκαν και 
ιςχύουν. 
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 Σο Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ Α'194/22-11-2010) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ 
διατϊκτεσ», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα 
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(ϊρθρο 3 Ν. 3938/2011)». 

 Σο ϊρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΥΕΚ Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυςη και 
μετονομαςύα Τπουργεύων, μεταφορϊ και κατϊργηςη υπηρεςιών». 

 Σο Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ». 

 Σο Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ύςταςη και μετονομαςύα 
Τπουργεύων, μεταφορϊ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων». 

 Σην υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) από 31-10-2013 
Τπουργικό   Απόφαςη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργού Προςταςύασ του 
Πολύτη Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων», όπωσ ιςχύει. 

  Σην υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απόφαςη, 

“Εκχώρηςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού 

προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την περύοδο 

2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ»”. 

 Σην υπ' αριθ. 26 από 12-01-2016 (ΥΕΚ Β' 93) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη 

αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του 

Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του 

Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”. 

 Σην υπ' αριθ. 183 από 11-02-2016 (ΥΕΚ Β' 385) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη 

αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του 

Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του 

Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”. 

 Σην υπ' αριθ. 2514 από 07-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2161) κοινό Τπουργικό Απόφαςη, 

“ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και 

Ένταξησ (AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο 

2014-2020 ”. 

 Σην υπ’ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ζ’ από 17-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ 
«Σεχνικό Βοόθεια» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ 2014-2020. 

 Σην υπ’ αριθ. ISF-P/1-ι’ από 24-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό 
Βοόθεια» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ 2014-2020. 

 Σην υπ’ αριθ. ISF-Β/5-θ’ από 26-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ Δρϊςησ 
«Σεχνικό Βοόθεια του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και 
θεωρόςεισ» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 2014-
2020. 

 Σην υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ Β' 1880) κοινό Τπουργικό 
Απόφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 
Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”. 

 Σην υπ’ αριθ. 131702 από 17/12/2015 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και 
Σουριςμού.  

 Σην υπ’ αριθ.  33422 από  28/03/2016 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και 
Σουριςμού.  
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 Σην υπ' αρύθ. ISF-ρζε΄ από 19-10-2015 Απόφαςη κ. Διευθυντό Τ.Δ.Ε.Α.Π. επύ 
ταυτϊριθμου ειςηγητικού ςημειώματοσ. 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Δηαγωληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά ζε επξώ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 

γηα ην έξγν: «Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ 
αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε & Δ.Α. ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των 
Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 
για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020», πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο 

λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη αθελόο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αληηκεηώπηζε λνκηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε, έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ 

ησλ Τακείσλ, θαζώο θαη ζηελ δηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη ηδηαίηεξεο λνκηθήο πξνζέγγηζεο ηόζν θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη 

αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ, όζν θαη θαηά ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηνπο.  
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού 

των Εξόντα χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι 
ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων. Ο προαναφερόμενοσ 
προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ςτα αντύςτοιχα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα τησ Τπηρεςύασ μασ, 
ωσ εμφαύνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’.   

 
Σο ϋργο εντϊςςεται ςτισ Δρϊςεισ «Σεχνικό Βοόθεια» (100% Κοινοτικού Πόροι), 

των αντύςτοιχων Ευρωπαώκών Σαμεύων με τουσ κϊτωθι τύτλουσ: 
o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα ύνορα & 

Θεωρόςεισ», με κωδικό ϋργου 2016Ε05020003 
o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα Αςτυνομικόσ 

υνεργαςύασ», με κωδικό ϋργου 2016Ε05020004 
o «Σεχνικό Βοόθεια  Ευρωπαώκού Σαμεύου Μετανϊςτευςησ Αςύλου & 

Ένταξησ», με κωδικό ϋργου 2015Ε05020008 
Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να υποβϊλλουν 

προςφορϋσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι 
την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ 27/06/2016, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 09:30' π.μ., ςτον 1° όροφο του κτιρύου τησ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ επύ τησ οδού Λ. Μεςογεύων 96 
ςτην Αθόνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντασ την 
αυτοπροςώπωσ ό με ειδικϊ προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ, ςτην 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Λ. 
Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ) ό αποςτϋλλοντασ την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη 
επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη. την περύπτωςη τησ ταχυδρομικόσ 
αποςτολόσ η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων, 
ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακϋλων προςφορϊσ που 
θα αποςταλούν, καθόςον δεν λαμβϊνεται υπόψη η ημερομηνύα κατϊθεςησ ςτο 
ταχυδρομεύο αλλϊ η ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, παραλαβό τησ 
προςφορϊσ. 
Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και 
ώρα, εύναι εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται. 
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Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμό θα δύδονται από τον Αρχιφύλακα ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταύρο, 
τηλ.: 210 7471235 ό τον Αρχιφύλακα ΣΙΡΚΙΝΙΔΗ Πϋτρο, τηλ.: 210 7471234, από 
Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό ώρεσ 09:00' ϋωσ 14:00'. 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ……………….ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ……………….ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ 
ΣΑΞΙΑΡΦΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004567867 2016-06-10

ΑΔΑ: 67ΟΖ465ΦΘΕ-ΣΤΧ



  

  

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Διαγωνιςμόσ Πρόχειροσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρώ 

 
Αντικεύμενο 

« Παξνρή ππεξεζηώλ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηωλ δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ 

θαη ζηελ αληηκεηώπηζε λνκηθώλ ζεκάηωλ πνπ 

πξνθύπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε, έιεγρν θαη 

πηζηνπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ 

έξγωλ θαη δξάζεωλ ηωλ Σακείωλ, θαζώο θαη 

ζηελ δηαρείξηζε πεξηπηώζεωλ πνπ ρξήδνπλ 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίωζεο θαη ηδηαίηεξεο 

λνκηθήο πξνζέγγηζεο ηόζν θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη αμηνιόγεζε ηωλ δξάζεωλ, 

όζν θαη θαηά ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηνπο, κε 

ζθνπό ηελ υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ 
λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε & Δ.Α., ωσ Εντεταλμϋνησ 
Αρχόσ  των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και 
Ένταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-
2020».  
Έργο του εν λόγω ςυμβούλου θα εύναι να 
ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςτην ϊμεςη και 
επιςτημονικώσ και νομικώσ τεκμηριωμϋνη 
επύλυςη των περιπτώςεων-ερωτημϊτων, ςτα 
οπούα θα ζητεύται από την Τπηρεςύα μασ, τόςο 
κατϊ το τϊδιο Προγραμματιςμού και 
Αξιολόγηςησ των Δρϊςεων, όςο και ςτην 
μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ και παρακολούθηςη 
τουσ. 
Επύςησ, ϋργο του θα εύναι η γνωμοδότηςη επύ 
ερωτημϊτων που τύθενται από την υπηρεςύα 
μασ, αναφορικϊ με την προϋγκριςη που 
χορηγεύ αυτό (η Τπηρεςύα μασ) ςτα ςτϊδια των 
α) τευχών δημοπρϊτηςησ ό διακηρύξεων, β) πριν 
την κατακύρωςη, γ) πριν από την υπογραφό τησ 
Δημόςιασ ύμβαςησ, δ) πριν από την τροποπούηςη 
νομικόσ δϋςμευςησ καθώσ και ε) πριν τη 
τροποπούηςησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ. 
 Η κατϊρτιςη ειδικών νομικών εκθϋςεων ςε 
νομικϊ ζητόματα, εφόςον ζητηθεύ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 
Επύςησ, η επιμόρφωςη του προςωπικού τησ 
Τπηρεςύασ μασ ςε θϋματα ειδικότητασ του. 
 Σόποσ παρϊδοςησ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Μεςογεύων 96, 
Αθόνα, 1οσ όροφοσ) 
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Φρόνοσ  Τλοπούηςησ  του ϋργου Δώδεκα μόνεσ (12) από την ημερομηνύα  
υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. 

 

 Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη Εξόντα  χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων 
πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι 
ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων 
χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ ( 74.400,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α και νόμιμων 
κρατόςεων. [ ςυνολικού ποςοςτού 0,1036 % (0,10 
υπϋρ Ε.Α.ΑΡ.ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων αυτών 
3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτού 
20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου)] 
Ο ανωτϋρω προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ 
ακολούθωσ: 
Α) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ο προώπολογιςμόσ 
ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον 
αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 37.200,00 € ) 
Β) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο 
προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ 
ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων 
νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ 
(24%) (ύνολο 18.6000,00 €) και 
Γ) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 
ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε 
χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων 
νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ 
(24%) (ύνολο 18.6000,00 €). 

Προώπολογιςμόσ που βαρύνει Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ 100% από 
κοινοτικούσ πόρουσ. 
Ειδικότερα θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 
050/2 και ςυγκεκριμϋνα των ϋργων με τουσ κϊτωθι 
κωδικούσ:  
Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια 
του Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ», όςο αφορϊ το αντύςτοιχο Σαμεύο 
Β)2016Ε05020003 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα & 
Θεωρόςεισ» και  
Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο « Σαμεύο 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ 
Αςτυνομικό υνεργαςύα ». 

Διϊρκεια ιςχύοσ προςφορών Εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ από την 
επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που περιϋχονται ςτην παρούςα 
Διακόρυξη και ςύμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα 
παρακϊτω ϊρθρα, ωσ  ακολούθωσ:   

16PROC004567867 2016-06-10

ΑΔΑ: 67ΟΖ465ΦΘΕ-ΣΤΧ



  

  

    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΜΕΡΟ Α :  

 

1. Αναθϋτουςα Αρχό 

Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.)/Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ. 

 

Α. ύςταςη - Διϊρθρωςη: 

1. Η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) ιδρύθηκε με το ϊρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) 
“ύςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο 
Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”. Με το ϊρθρο 77 του Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ 
Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για μϋροσ 
του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του Σαμεύου 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020, 

2. το πλαύςιο αυτό ϋχουν εκδοθεύ αντύςτοιχεσ εκχωρόςεισ αρμοδιοτότων 
προσ την Τπηρεςύα μασ από την Τπεύθυνη Αρχό, για τη διαχεύριςη δρϊςεων/ϋργων του 
εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του 
Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020. (ΥΕΚ. Β' 2356-2015, ΥΕΚ 
Β' 93-2016, ΥΕΚ Β' 385-2016).     

3. Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθμ. 
8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ Β' 1880) κοινό υπουργικό απόφαςη, 
“Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ 
του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.  

 
 

2. Αντικεύμενο   

Η διενϋργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιςμού με κριτόριο κατακύρωςησ 
την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη τιμόσ ςε ευρώ, ϋχει ςκοπό την εξεύρεςη 
αναδόχου για το ϋργο «Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την 
υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε & Δ.Α. ωσ Εντεταλμϋνησ 
Αρχόσ  των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020».  

Εηδηθόηεξα, αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη ε  παξνρή ππεξεζηώλ λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη αθελόο ηωλ δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αληηκεηώπηζε λνκηθώλ ζεκάηωλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε, έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ έξγωλ θαη 

δξάζεωλ ηωλ Σακείωλ, θαζώο θαη ζηελ δηαρείξηζε πεξηπηώζεωλ πνπ ρξήδνπλ 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίωζεο θαη ηδηαίηεξεο λνκηθήο πξνζέγγηζεο ηόζν θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη αμηνιόγεζε ηωλ δξάζεωλ, όζν θαη θαηά ηελ κεηέπεηηα 

πινπνίεζε ηνπο.  
Έργο του εν λόγω ςυμβούλου εύναι να ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςτην 

ϊμεςη και επιςτημονικώσ και νομικώσ τεκμηριωμϋνη επύλυςη των 
περιπτώςεων-ερωτημϊτων, ςτα οπούα θα ζητεύται από την Τπηρεςύα μασ, τόςο 
κατϊ το τϊδιο Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ των Δρϊςεων, όςο και ςτην 
μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ και παρακολούθηςη τουσ. 

Επύςησ, ϋργο του θα εύναι η γνωμοδότηςη επύ ερωτημϊτων που τύθενται 
από την υπηρεςύα μασ, αναφορικϊ με την προϋγκριςη που χορηγεύ αυτό (η 
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Τπηρεςύα μασ) ςτα ςτϊδια των α) τευχών δημοπρϊτηςησ ό διακηρύξεων, β) πριν την 
κατακύρωςη, γ) πριν από την υπογραφό τησ Δημόςιασ ύμβαςησ, δ) πριν από την 
τροποπούηςη νομικόσ δϋςμευςησ καθώσ και ε) πριν τη τροποπούηςησ τησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ. 
  Η κατϊρτιςη ειδικών νομικών εκθϋςεων ςε νομικϊ ζητόματα, εφόςον 
ζητηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό και η ςυνειςφορϊ του ςτην ςύνταξη 
νομοθετικών ρυθμύςεων ό αντύςτοιχων νομικών κειμϋνων που αφορούν την 
Τπηρεςύα μασ, καθώσ και οι τυχόν αντιρρόςεισ τησ Τπηρεςύασ μασ, επύ εκθϋςεων 
Ελεγκτικών Αρχών (εθνικϋσ ό κοινοτικϋσ). 

Επύςησ, ο ανϊδοχοσ θα παραδώςει ςτην Τπηρεςύα μασ, ϋκθεςη (ϋντυπη και 
ηλεκτρονικό μορφό), όπου θα περιγρϊφονται οι Διαδικαςύεσ για κϊθε μύα από τισ 
παρακϊτω θεματικϋσ ενότητεσ Δημοςύων υμβϊςεων: (με την δημιουργύα και 
αντύςτοιχων Διαγραμμϊτων Ροόσ) 
Θεματικό Α) : Προμόθειεσ – Τπηρεςύεσ  
Θεματικό Β) : Δημόςια Έργα 
Θεματικό Γ) : Δημόςιων Μελετών 
Θεματικό Δ): Ειδικϋσ Διαγωνιςτικϋσ Διαδικαςύεσ 

   Δ.1. υμφωνύα Πλαύςιο  
   Δ.2. Ανταγωνιςτικόσ Διϊλογοσ  
  Δ.3. Ειδικϋσ Προμόθειεσ ςτον τομϋα τησ Δημόςιασ Τγεύασ (λ.χ. φϊρμακα - 
ιατρικόσ    εξοπλιςμόσ) και ψυχοκοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ (μόνο για το Ευρωπαώκό 
Σαμεύο Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ) 
  Δ.4. Δημόςιεσ υμβϊςεισ Αυτεπιςταςύασ («In House Public Procurement») 

  
Επύςησ, αντικεύμενο του υπό ανϊθεςη ϋργου αποτελεύ η επιμόρφωςη του 

προςωπικού τησ Τπηρεςύασ μασ ςε θϋματα ειδικότητασ του και ιδιαύτερα ςτισ 
προαναφερθεύςεσ θεματικϋσ. Για τον ςκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεύ από τον 
ανϊδοχο ςεμιναριακού τύπου εκπαύδευςη για κϊθε μια Θεματικό (8 ώρεσ κατ’ 
ελϊχιςτο κϊθε μια θεματικό) ςτην ϋδρα τησ Τπηρεςύασ μασ. 

Επιπρόςθετα, ο ανϊδοχοσ θα παρϋχει μηνιαύο Νομοθετικό Δελτύο 

επικαιροποιημϋνησ νομοθεςύασ ςτουσ τομεύσ των Δημοςύων υμβϊςεων 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των Αποφϊςεων του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

(ΔΕΕ) και των Εθνικών Δικαιοδοτικών Οργϊνων. 

Σϋλοσ, θα ςυμμετϋχει ςε ςυναντόςεισ ςτην ϋδρα τησ Τπηρεςύασ μασ ό ςτην ϋδρα 

(εντόσ Αττικόσ) ςυνεργαζόμενων Υορϋων τησ Τπηρεςύασ μασ (ενδεικτικϊ: Τπουργεύο 

Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, Τπουργεύο Εξωτερικών, Υορεύσ Τλοπούηςησ), 

κατόπιν προηγούμενησ ςυνεννόηςησ με την Τπηρεςύα μασ.   

  

3. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό, ϋχουν:   

α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, υπό την μορφό δικηγορικών εταιριών, 

β) ενώςεισ προςώπων (φυςικών ό νομικών, υπό την μορφό δικηγορικών εταιριών), 

γ) κοινοπραξύεσ προςώπων (φυςικών ό νομικών, υπό την μορφό δικηγορικών 

εταιριών), 

που πληρούν τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που καθορύζονται ςτην παρούςα 
διακόρυξη. 

Ο όροσ "ανϊδοχοσ" αφορϊ όλεσ τισ προαναφερθεύςεσ ςτα (α), (β) και (γ) 
κατηγορύεσ. 

Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό 
μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα 
υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη εφόςον η λόψη 
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οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ κριθεύ αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. 

 

4. Προώπολογιςμόσ – Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ   

Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη για το ϋργο ανϋρχεται ςτο ποςό των 
εξόντα χιλιϊδων  ευρώ (60.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων 
πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων 
χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ ( 74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 
και νόμιμων κρατόςεων. 

Ο προαναφερθϋν προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ: 
Α) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ο 
προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 
37.200,00 € ) 
Β) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και 
Θεωρόςεισ,  ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
18.6000,00 €) και 

Γ) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ 
υνεργαςύασ, ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
18.6000,00 €). 

 

ημειώνεται, ότι ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ δύναται να υποβϊλει προςφορϊ 
για μϋροσ του υπό ανϊθεςη ϋργου, ανϊλογα με την πηγό χρηματοδότηςησ ό για 
το ςύνολο του ϋργου. την προςφορϊ του υποψηφύου αναδόχου, ςε περύπτωςη 
που επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ πϋραν τησ μιασ πηγόσ χρηματοδότηςησ, θα 
αναγρϊφεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε μια πηγό χρηματοδότηςησ και 
επύ αυτόσ θα πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη. Προςφορϊ από την  οπούα δεν 
προκύπτει το ποςό που θα επιβαρυνθεύ κϊθε Σαμεύο (Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 
ύνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ) θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.     

 

5. Σιμϋσ 

την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερόμενο τύμημα, ανϊ ϋκαςτο  
Σαμεύο (Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ), εύναι μικρότερη από το 
80% του προώπολογιςμού του Έργου (ςε καθαρό ποςό), ανϊ πηγό χρηματοδότηςησ,  η 
Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών θα ζητεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο ϋγγραφη 
αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ με την οικονομύα 
τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ ο 
υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.) Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω 
αιτιολόγηςησ το προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ 
ποιότητασ του Έργου, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται. 
 

6.  Διϊρκεια ύμβαςησ 

Δώδεκα (12) μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 
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7.  Φρόνοσ - Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του ςτην Αναθϋτουςα  
Αρχό (Τπηρεςύα μασ), όποτε αυτό ζητηθεύ και ςε χρονικό διϊςτημα εντόσ τριών (3) 
εργαςύμων ημερών από την ημϋρα παραλαβόσ του ςχετικού του ερωτόματοσ και/ό των 
ςχετικών ςτοιχεύων από την Αναθϋτουςα Αρχό. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ανϊλογα 
τησ υφόσ και τησ δυςκολύασ του τεθϋντοσ ερωτόματοσ, ο χρόνοσ ανταπόκριςησ μπορεύ 
να παρατεύνεται κατϊ πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ, κατόπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. Η επικοινωνύα θα πραγματοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικόσ 
αλληλογραφύασ ό με οποιοδόποτε ϊλλο πρόςφορο μϋςο ό τηλεφωνικϊ για όςςονοσ 
ςημαςύασ θϋματα.  

Επύςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται για την αυτοπρόςωπη παρουςύα του ςτην 
ϋδρα τησ υπηρεςύα μασ, τουλϊχιςτον κατϊ μύα (1) ημϋρα την εβδομϊδα ( οκτώ -8- ώρεσ) 
ό δύο (2) ημϋρεσ την εβδομϊδα (τϋςςερισ -4- ώρεσ εκϊςτη φορϊ).  (ύνολο 8 ώρεσ την 
εβδομϊδα). Η ακριβόσ ώρα και ημϋρεσ προςϋλευςησ θα καθορύζονται κατόπιν 
ςυνεννόηςησ με την Τπηρεςύα μασ. ε περύπτωςη ομϊδασ ϋργου δύναται η εβδομαδιαύα 
αυτοπρόςωπη παρουςύα που ζητεύται να γύνεται από μϋλοσ τησ Ομϊδασ Έργου, εφόςον 
αυτό ζητηθεύ από τον ανϊδοχο και εγκριθεύ από την αναθϋτουςα Αρχό.  

Όςον αφορϊ την ςύνταξη των εκθϋςεων, όπου θα περιγρϊφονται οι διαδικαςύεσ 
για τισ θεματικϋσ ενότητεσ δημοςύων ςυμβϊςεων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 
(αντικεύμενο), καθώσ και τον αντύςτοιχων Διαγραμμϊτων Ροόσ, θα πρϋπει να 
παραδοθούν ςε ςαρϊντα (40)  ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςχετικόσ 
ςύμβαςησ. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ κατόπιν αιτόματοσ του αναδόχου ο χρόνοσ 
μπορεύ να παραταθεύ κατϊ εύκοςι (20) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, κατόπιν εγκρύςεωσ τησ 
Τπηρεςύα μασ.     

Σο μηνιαύο Νομοθετικό Δελτύο επικαιροποιημϋνησ νομοθεςύασ ςτουσ τομεύσ των 
Δημοςύων υμβϊςεων ςυμπεριλαμβανομϋνων και των Αποφϊςεων του Δικαςτηρύου 
τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΔΕΕ) και των Εθνικών Δικαιοδοτικών Οργϊνων, θα 
παραδύδεται ςτην Τπηρεςύα μασ εντόσ τησ πρώτησ εβδομϊδοσ εκϊςτου μόνα.  

Όςον αφορϊ, την επιμόρφωςη του προςωπικού τησ Τπηρεςύασ μασ, η 
ςεμιναριακού τύπου εκπαύδευςη για κϊθε μια Θεματικό (8 ώρεσ κατ’ ελϊχιςτο κϊθε μια 
θεματικό) θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ εντόσ του πρώτου εξαμόνου ( 6 μόνεσ) από 
την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 
 
 
8. Παραλαβό Τπηρεςιών – Πληρωμό Αναδόχου  

Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα 
(ωσ περιγρϊφεται ςτο προηγούμενο ϊρθρο) και θα πιςτοποιεύται ανϊ τρύμηνο με την 
ςύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των παραχθϋντων 
υπηρεςιών από την επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτόθηκε για αυτό τον ςκοπό. Μετϊ 
την παραλαβό των υπηρεςιών  ανϊ τρύμηνο, θα υπογρϊφεται το πρωτόκολλο Ποιοτικόσ 
και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ από την ωσ ϊνω Επιτροπό.  

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςύνταξη των 
προαναφερθϋντων πρωτόκολλων και την προςκόμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου από τον 
εκϊςτοτε ανϊδοχο, ςε τϋςςερισ (4) ιςόποςεσ καταβολϋσ-πληρωμϋσ.   

Ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχύουν τα όςα 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώσ και ςτην υπ’ αριθμ: 134453 
Κ.Τ.Α από 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β’) ¨ Ρυθμύςεισ για τησ πληρωμϋσ των δαπανών του 
Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων – ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ 
κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’ .) 

 
 

9. ύνολο Κρατόςεων επύ % 

Η δαπϊνη υπόκειται ςε κρατόςεισ ςυνολικϊ ςε ποςοςτό 0,1036% (υπϋρ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 
0,1 %, 3% επύ των κρατόςεων για τϋλη χαρτοςόμου και 20% επύ του χαρτοςόμου υπϋρ 
ΟΓΑ). 
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10. Κόρυξη αναδόχου ωσ εκπτώτου 

Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδόχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν 
κυρώςεισ, ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ του ϊρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

  

 

11.  Κατϊρτιςη, υποβολόσ προςφορών. 
Οι προςφορϋσ πρϋπει: 
 
10.1 Να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχόν δικαιολογητικϊ των 
προςφορών που ϋχουν ςυνταχθεύ, ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από 
επύςημη Ελληνικό μετϊφραςη αρμόδιασ αρχόσ, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Ότι 
αναγρϊφεται ςτην Ελληνικό γλώςςα υπεριςχύει και αυτό λαμβϊνεται υπόψη κατϊ την 
αξιολόγηςη. 
10.2 Να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να μη φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, 
ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. Θα πρϋπει να εύναι με τα ύδια ςτοιχεύα 
εκτυπωτικόσ μηχανόσ και μονογραμμϋνεσ από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 
επιτροπό αποςφρϊγιςησ κατϊ τον ϋλεγχο θα μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, 
κλπ. Και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ 
προςφορϊσ. 
10.3 Οι προςφορϋσ δύναται να αφορούν παροχό υπηρεςιών οι οπούεσ να παρϋχονται 
ςυγκεντρωτικϊ ςε όλα τα ταμεύα τησ Τπηρεςύασ μασ ό επιμϋρουσ ςτο Ευρωπαώκό 
Σαμεύο Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ. 
 

Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραύτητα να φϋρει την ΕΠΩΝΤΜΙΑ και 
τη ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου αναδόχου και να αναγρϊφει ευκρινώσ τισ 
ενδεύξεισ: 

 ΠΡΟΥΟΡΑ (με κεφαλαύα) 
 (επωνυμύα - ταχυδρομικό διεύθυνςη - τηλϋφωνο - fax του 
διαγωνιζόμενου) 
 ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ /ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ 
 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 8000/20/74/4-δ΄ 
 ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για την επιλογό αναδόχου για το ϋργο 
«Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ 
αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε & Δ.Α. ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  
των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-
2020» 

 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
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Ο ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ 
ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΩΡΙΣΑ, 
ΥΑΚΕΛΟΤ: 
 
Α. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» που θα περιλαμβϊνει: 

            Α.1) Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό:  την αύτηςη αναφϋρεται ο 
υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ο οπούοσ υποβϊλει προςφορϊ, η επωνυμύα του, η ϋδρα του, 
το τηλϋφωνο και ο αριθμόσ τηλεομοιοτυπύασ του. Επύςησ θα αναγρϊφει το 
Ευρωπαώκό Σαμεύο για το οπούο καταθϋτει προςφορϊ (Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ). ε περύπτωςη υποβολόσ 
προςφορϊσ πϋραν του ενόσ Σαμεύου και αναγρϊφονται τα αντύςτοιχα Σαμεύα για 
τα οπούα εκδηλώνει ενδιαφϋρον.   Η αύτηςη υπογρϊφεται από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του υποψηφύου αναδόχου.  

Α.2) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςε περύπτωςη νομικού προςώπου – 
δικηγορικόσ εταιρεύασ ό ϋνωςησ προςώπων ό κοινοπραξύασαπό τα οπούα να 
προκύπτει η νόμιμη εκπροςώπηςη του υποψηφύου αναδόχου ςτο Διαγωνιςμό. 
Ειδικότερα, πρϋπει να προςκομιςθούν για δικηγορικϋσ εταιρύεσ: Επύςημο 
αντύγραφο ό φωτοαντύγραφο του καταςτατικού τησ εταιρεύασ και τυχόν 
τροποποιόςεών του, από το οπούο να προκύπτουν οι διαχειριςτϋσ. – την 
περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων ό κοινοπραξύασ, ιδιωτικό ςυμφωνητικό από το 
οπούο να προκύπτει ο κοινόσ εκπρόςωποσ αυτών. 
Πιςτοποιητικό του οικεύου Δικηγορικού υλλόγου περύ εγγραφόσ και υπηρεςύασ 
των υποβαλλόντων προςφορϊ δικηγόρων, εύτε ωσ φυςικϊ πρόςωπα, εύτε ωσ 
ϋνωςη προςώπων εύτε ωσ κοινοπραξύα. Ωσ προσ τισ δικηγορικϋσ εταιρεύεσ 
πιςτοποιητικό του οικεύου Δικηγορικού υλλόγου περύ ϋγκριςησ του 
καταςτατικού ςύςταςησ και των τροποποιόςεων αυτού. -η  
Βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών από την  αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα για 
φυςικϊ πρόςωπα, υποβϊλλοντα προςφορϊ εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ 
ςυμμετϋχοντα ςε ϋνωςη ό κοινοπραξύα, Σο αυτό ιςχύει και για τισ δικηγορικϋσ 
εταιρεύεσ, τόςο ωσ προσ την εταιρεύα όςο κι ωσ προσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην 
ομϊδα ϋργου δικηγόρουσ. 

 

Α.3) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986/Α'75, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, από 

ϋκαςτο, αυτοτελώσ υποβϊλλον προςφορϊ φυςικό πρόςωπο ό ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό 

κοινοπραξύασ, ςτη δε περύπτωςη δικηγορικόσ εταιρύασ από το νόμιμο 

εκπρόςωπο αυτόσ, ςτην οπούα να δηλώνεται ότι ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ: 

 δεν τελεύ ςε κϊποια από τισ αναφερόμενεσ τησ περιπτώςεωσ 2 των εδαφύων α 
και γ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταςτϊςεισ, 

 δεν τελεύ ςε αποκλειςμό με βϊςη αμετϊκλητησ απόφαςησ του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ κατϊ τα ϊρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού, 

 αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη 
των κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικών, 
δεςμεύεται ότι τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτον φϊκελο τησ προςφορϊσ 
εύναι αληθό και γνόςια, 
θα προςκομύςει, ςε περύπτωςη κατακύρωςησ ςε αυτόν, απόςπαςμα ποινικού 
μητρώου και πιςτοποιητικό περύ μη πτώχευςησ και εγγραφόσ ςτον οικεύο 
δικηγορικό ςύλλογο. 
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Α.4)  Α) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986/Α'75 όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, 
ςτην οπούα ότι το αυτοτελώσ υποβϊλλον προςφορϊ φυςικό πρόςωπο, ςτη 
δε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων ό κοινοπραξύασ ό δικηγορικόσ εταιρεύασ, 
τόςο ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ όςο κι υπεύθυνοσ τησ ομϊδασ ϋργου, 
ανεξαρτότωσ του εϊν οι ιδιότητεσ, ενδεχομϋνωσ, ςυμπύπτουν ςτο αυτό 
πρόςωπο, αναλαμβϊνουν το υπό δημοπρϊτηςη ϋργο και ότι ο υπεύθυνοσ 
τησ ομϊδασ ϋργου διαθϋτει, τουλϊχιςτον, δεκαετό (10ετό) υπηρεςύα ωσ 
δικηγόροσ, εϊν υποβϊλλεται προςφορϊ για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ κι  επταετό (7ετό) υπηρεςύα , ωσ δικηγόροσ, 
για τα ϋτερα Σαμεύα. τα ανωτϋρω διαςτόματα υπηρεςύασ δεν 
περιλαμβϊνεται και δε ςυνυπολογύζεται ο χρόνοσ υπηρεςύασ ωσ 
αςκούμενοσ δικηγόροσ. 

Β) Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό 
κοινοπραξύασ ό δικηγορικόσ εταιρεύασ, θα πρϋπει να διαθϋτει και να 
αποδεύξει εγγρϊφωσ, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ, 
ςυνοδευόμενα κι από αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα, επύ ποινό 
αποκλειςμού, ωσ ςτοιχεύο καταλληλόλητασ, την επιςτημονικό κι 
επαγγελματικόσ του εμπειρύα, ωσ ακολούθωσ: 
Β1) Αποδεδειγμϋνη, εξειδικευμϋνη ωσ προσ το αντικεύμενο, επαγγελματικό 
– εργαςιακό εμπειρύα, ςε ζητόματα δικαύου δημοςύων ςυμβϊςεων 
προμηθειών, υπηρεςιών και ϋργων, ςτη διαδικαςύα διεξαγωγόσ διεθνών 
διαγωνιςμών προμηθειών και υπηρεςιών, ςτη ςύνταξη, προϋλεγχο και 
παροχό γνωμοδοτόςεων επύ ςχετικών διακηρύξεων και ςυμβϊςεων, 
παροχό νομικόσ ςυμβουλόσ και υποςτόριξησ, δικηγορικών υπηρεςιών επύ 
ςχετικών ζητημϊτων.  
Β2) Αποδεδειγμϋνη, εξειδικευμϋνη ωσ προσ το αντικεύμενο, επαγγελματικό 
– εργαςιακό εμπειρύα, ςε ζητόματα δικαύου δημοςύων ςυμβϊςεων, νομικόσ 
εκπροςώπηςησ, παροχόσ νομικών - δικηγορικών υπηρεςιών, του 
Δημοςύου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Υορϋων Ευρύτερου Δημοςύου Σομϋα ό Υορϋων που 
ενεργούν ωσ Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ / Αναθϋτοντεσ Υορεύσ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
Β3) Αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτη νομικό υποςτόριξη θεμϊτων 
χρηματοδοτούμενων ϋργων και δημοςιονομικού ελϋγχου.  
Η ανωτϋρω εμπειρύα θα προκύπτει υποχρεωτικϊ κι επύ ποινό αποκλειςμού 
με την προςκόμιςη αντύςτοιχων ςυμβϊςεων, ςυνοδευόμενη από 
φωτοαντύγραφα τιμολογύων παροχόσ υπηρεςιών ό από βεβαύωςη εύτε του 
αντιςυμβαλλομϋνου εργοδότη εύτε οικεύου φορϋα, ςτην οπούα θα 
αναφϋρεται η ακριβόσ διϊρκεια, το εύδοσ των παρεχόμενων υπηρεςιών.  
Ελϊχιςτη εμπειρύα για τουσ αυτοτελώσ υποβϊλλοντεσ προςφορϊ 
δικηγόρουσ και για τον υπεύθυνο τησ ομϊδασ ϋργου, ςτην περύπτωςη 
ενώςεων προςώπων, κοινοπραξιών και δικηγορικών εταιρειών, εύναι 
επταετόσ (7ετόσ) – ογδόντα τϋςςερισ (84) μόνεσ για τα ςτοιχεύα Β1-Β2-Β3, 
εϊν υποβϊλλεται προςφορϊ για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και πενταετόσ (5ετόσ) – εξόντα (60) μόνεσ, 
για τα ϋτερα Σαμεύα. τα ανωτϋρω διαςτόματα υπηρεςύασ δεν 
περιλαμβϊνεται και δε ςυνυπολογύζεται ο χρόνοσ υπηρεςύασ ωσ 
αςκούμενοσ δικηγόροσ. Σϋλοσ, τμόμα τησ ελϊχιςτησ εμπειρύασ θα πρϋπει 
να καλύπτει 6 μόνεσ εντόσ τησ περιόδου από 1.6.2014, εν όψει των 
υφιςτϊμενων ςτο εν λόγω διϊςτημα μεταβολών ςτη νομοθεςύα των 
δημοςύων ςυμβϊςεων. Σονύζεται ότι η ελϊχιςτη εμπειρύα, όπωσ αναλύεται 
ανωτϋρω, ςυνιςτϊ ςτοιχεύο καταλληλότητασ κρινόμενο ςτο ςτϊδιο 
ελϋγχου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ κι αφορϊ ςε αυτοτελώσ 
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υποβϊλλοντεσ προςφορϊ δικηγόρουσ και ςε οριζόμενουσ ωσ υπευθύνουσ 
ομϊδασ ϋργου.  

Οι απορρϋουςεσ από τα βιογραφικϊ του ςυνόλου των μελών τησ ομϊδοσ 
ϋργου ενώςεων, κοινοπραξιών δικηγορικών εταιρειών δεξιότητεσ, 
ικανότητεσ και ρόλοι ςε ςχϋςη με το υπό δημοπρϊτηςη ϋργο θα 
αξιολογούνται ςτο ςτϊδιο τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ, ωσ εκ τούτου η 
ςύνθεςη τησ ομϊδοσ, οι ρόλοι, τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ και τα κατϊ τα 
ανωτϋρω αναφερθϋντα, αντύςτοιχα, ςχετικϊ, αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ΔΕΝ 
θα περιλαμβϊνονται ςτο ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ςτο ΥΑΚΕΛΟ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ.  

Α.5) Έγκυρη Υορολογικό και Αςφαλιςτικό Ενημερότητα για τουσ 
αυτοτελώσ υποβϊλλοντεσ προςφορϊ δικηγόρουσ, για τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
ςε ενώςεισ προςώπων και κοινοπραξύεσ δικηγόρουσ και δικηγορικϋσ 
εταιρεύεσ. Για τισ δικηγορικϋσ εταιρεύεσ οφεύλει να αποδεικνύει 
ενημερότητα το ςύνολο των εταύρων.  

 

Β. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει τα 

τεχνικϊ ςτοιχεύα ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ του ανωτϋρω ϋργου που 

αναφϋρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ', το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 

παρούςησ. 

Γ. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα 
περιλαμβϊνει, ανϊλογα για το Σαμεύο ςτο οπούο θα υποβϊλει προςφορϊ  
ολογρϊφωσ (ευρώ) και αριθμητικώσ (€) : 
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. 
 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 
 ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

  την προςφορϊ του υποψηφύου αναδόχου, ςε περύπτωςη που επιθυμεύ 
να υποβϊλει προςφορϊ πϋραν τησ μιασ πηγόσ χρηματοδότηςησ, θα αναγρϊφεται 
ςτο ποςό που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε Σαμεύο (πηγό χρηματοδότηςησ), ωσ 
περιγρϊφεται ανωτϋρω (ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ χωρύσ Υ.Π.Α., ςυνολικό 
ποςό αναλογούντοσ Υ.Π.Α., ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπ/νου του 
αναλογούντοσ Υ.Π.Α., χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ), και επύ αυτόσ θα 
πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη. Προςφορϊ από την  οπούα δεν προκύπτει το 
ποςό που θα επιβαρυνθεύ κϊθε Σαμεύο (Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και 
Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ 
υνεργαςύασ) θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.     
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ΜΕΡΟ Β : 
 

1. Ιςχύσ Προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ αναδόχουσ για εκατόν 
εύκοςι  (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την επόμενη μϋρα τησ καταληκτικόσ 
ημερομηνύασ υποβολόσ τουσ. Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 
Η ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού ςτον ανϊδοχο μπορεύ να 
γύνεται και με την λόξη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τον δεςμεύει όμωσ μόνο εφόςον 
αυτόσ το αποδεχτεύ. 

2. Αποςφρϊγιςη Προςφορών 

1. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

α. Αποςφραγύζονται οι κυρύωσ φϊκελοι καθώσ και οι φϊκελοι των δικαιολογητικών 
και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από την Επιτροπό 
Αξιολόγηςησ Προςφορών όλα τα δικαιολογητικϊ κατϊ φύλλο. Οι φϊκελοι των 
τεχνικών και οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ 
μονογρϊφονται και φυλϊςςονται από την Επιτροπό. 

β. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών ςυντϊςςεται ςχετικό 
Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπό, το οπούο παραδύδεται ςτον Δ/ντη τησ 
Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό απόφαςη. 

γ. Η αποςφρϊγιςη των τεχνικών προςφορών των υποψηφύων αναδόχων των οπούων 
τα δικαιολογητικϊ ϋγιναν αποδεκτϊ, ςύμφωνα με την ανωτϋρω απόφαςη, γύνεται 
κατόπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ από την Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών. Η 
Επιτροπό ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό επύ των τεχνικών προςφορών, το οπούο 
παραδύδει ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό 
απόφαςη. 

δ. Οι φϊκελοι των τεχνικών προςφορών για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ 
κατϊ την αξιολόγηςη των δικαιολογητικών, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ 
διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, μαζύ με τουσ ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ των 
οικονομικών προςφορών, ςτο Σμόμα υντονιςμού και Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., 
το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ υποψηφύουσ αναδόχουσ. 

ε. Η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, όςων από τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ 

γύνονται αποδεκτϋσ, ςύμφωνα με την ανωτϋρω απόφαςη, γύνεται κατόπιν ςχετικόσ 

ειδοπούηςησ από την Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών. Η Επιτροπό ςυντϊςςει 

ςχετικό πρακτικό επύ των οικονομικών προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτον 

Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό απόφαςη. 
ςτ. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν 

αποδεκτϋσ, κατϊ την αξιολόγηςη των τεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων, δεν 
αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι ςτο Σμόμα υντονιςμού και 
Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.ΑΠ. το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ 
υποψηφύουσ αναδόχουσ, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. 

2. Η καθαρό τιμό (χωρύσ ΥΠΑ), ανϊ κϊθε Σαμεύο/Πηγό Φρηματοδότηςησ  θα 
λαμβϊνεται υπόψη για την ςύγκριςη των προςφορών. 

3. Για όλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απόφαςη 
ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ. 
Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο ςτϊδιο του 

Διαγωνιςμού.      
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3. Αξιολόγηςη Προςφορών  

Η αξιολόγηςη των προςφορών θα γύνει από την αρμόδια επιτροπό η οπούα 
ςυςτόνεται για το ςκοπό αυτό. Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών ειςηγεύται 
ςχετικϊ αφού αξιολογόςει τισ προςφορϋσ με κριτόριο κατακύρωςησ τη πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ. 

4. Επιλογό Αναδόχου- Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ  

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρόκειται να 
γύνει η κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν από την Τπηρεςύα, 
οφεύλει να υποβϊλει ςτην Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών, ςε ςφραγιςμϋνο 
φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα αποςφραγύζονται και 
ελϋγχονται από αυτόν: 

i. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ 
ό δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου 
τριμόνου, πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από 
το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό 
απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του 
ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Σ.Α'/16-03- 2007). 
Ειδικότερα, απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ 
διοικητικόσ ό δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, προςκομύζουν 
τα μεν νομικϊ πρόςωπα-δικηγορικϋσ εταιρεύεσ για τουσ διαχειριςτϋσ τουσ, από 
το οπούο να προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με 
αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα ωσ ϊνω αδικόματα. 

ii. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του 
τελευταύου εξαμόνου, από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ 
ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελεύ ςε πτώχευςη και επύςησ 
δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ. 

iii. Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, από το 
οπούο να προκύπτει ότι από την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι 
ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του 
υποχρεώςεισ. 

iv. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του 
τελευταύου εξαμόνου, πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ 
ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη 

v. Πιςτοποιητικό οικεύου Δικηγορικού υλλόγου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται 
αφενόσ η εγγραφό του ς' αυτόν, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού 
και αφετϋρου ότι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι τησ 
επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.  

 
 
5. Εγγυητικό Καλόσ Εκτϋλεςησ  
 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό 
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ύψουσ 5%, επύ του καθαρού ποςού κατακύρωςησ, η οπούα 
θα ϋχει διϊρκεια δώδεκα (12) μηνών.  
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6. Ενςτϊςεισ-Προςφυγϋσ 
 
 Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με την διαδικαςύα που 
προβλϋπεται από το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. ε περύπτωςη υποβολόσ ενςτϊςεων ό 
προςφυγών, η εξϋταςό τουσ θα πραγματοποιηθεύ από ειδικό επιτροπό που θα ςυςταθεύ 
για το ςκοπό αυτό. 
 
7. Ματαύωςη Διαγωνιςμού  
 
Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του 
διαγωνιςμού, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη 
των όρων και των προδιαγραφών τησ Διακόρυξησ.  
 
8. Εμπιςτευτικότητα  

Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ από τη λόξη ό λύςη 
αυτόσ ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη 
γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικού 
και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ 
την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του. 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το 
Έργο, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε να 
ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεύει την Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρόπο, χωρύσ την 
προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και όλα τα 
εξουςιοδοτημϋνα απ’ αυτόν πρόςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, 
παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιούνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' 
αυτούσ κατϊ τη διϊρκεια και με την ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Έργου και αφορούν 
ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδόχου ό μεθόδουσ υλοπούηςησ του Έργου. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμύθειασ αναφορικϊ με 
κϊθε πληροφορύα που περιόλθε ς’ αυτούσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου 
(«Εμπιςτευτικό Πληροφορύα») και δεςμεύεται να μην αποκαλύψει ό χρηςιμοποιόςει 
οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό Πληροφορύα. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του οφεύλουν να απϋχουν, από κϊθε χρόςη, 
μερικό ό ολικό, εύτε για λογαριαςμό τουσ, εύτε, για λογαριαςμό τρύτων, των ςτοιχεύων 
και γενικϊ των προςωπικών δεδομϋνων των υπαλλόλων και των εξυπηρετούμενων τησ 
Τπηρεςύασ Τποδοχόσ, που τα αποκτούν, με οποιοδόποτε τρόπο κατϊ την υλοπούηςησ 
του παρόντοσ ϋργου (Ν. 2472/97 περύ προςταςύασ του ατόμου από την επεξεργαςύα 
δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα).  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώνει το προςωπικό του για το 
περιεχόμενο τησ υποχρϋωςησ εχεμύθειασ, όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παρούςα 
διακόρυξη και να ενημερώνει αμϋςωσ την Τπηρεςύα Τποδοχόσ για κϊθε απώλεια ό μη 
εξουςιοδοτημϋνη αποκϊλυψη ό και χρόςη ςτοιχεύων που θα υποπϋςει ςτην αντύληψό 
του. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ: 
 

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, εύτε ωσ αυτοτελώσ υποβϊλλων προςφορϊ δικηγόροσ 
εύτε οι υποβϊλλουςεσ προςφορϊ ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ ό δικηγορικϋσ 
εταιρεύεσ, θα πρϋπει να τεκμηριώνει εγγρϊφωσ, προςκομύζοντασ αναλυτικό 
βιογραφικό ςημεύο, προςανατολιςμϋνο ςτισ απαιτούμενεσ για την προςόκουςα 
εκτϋλεςη του ϋργου δεξιότητεσ, τεκμηριωμϋνο από τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ 
(ςυμβϊςεισ, βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ, ςχετικϊ φορολογικϊ παραςτατικϊ, 
τύτλουσ ςπουδών, γνώςη ξϋνων γλωςςών κλπ), το ρόλο, τισ δεξιότητεσ, τη 
ςυνειςφορϊ – βαθμό εμπλοκόσ, εκϊςτου προτεινόμενου μϋλουσ ομϊδοσ ϋργου, 
ωσ ςτοιχεύο ςχετικό με τη δομό, ποιότητα και διϊρθρωςη παροχόσ των 
δημοπρατουμϋνων υπηρεςιών, ςτο πλαύςιο τησ τεχνικόσ αξιολόγηςησ. Σα 
ανωτϋρω ςτοιχεύα θα πρϋπει να αναλυθούν και να ςυνδυαςθούν, ςτο πλαύςιο 
τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ με τισ απαιτόςεισ και το αντικεύμενο του υπό 
δημοπρϊτηςη ϋργου. 

Σα Κριτόρια Αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών περιλαμβϊνουν τισ ακόλουθεσ 
δύο Ομϊδεσ, με τουσ αντύςτοιχουσ ςυντελεςτϋσ βαρύτητασ των Ομϊδων:  
1: Κριτόρια Πρόταςησ προςϋγγιςησ υλοπούηςησ του Έργου - υντελεςτόσ 
βαρύτητασ τησ Ομϊδασ Α: 50% του ςυνολικού βαθμού του παρόντοσ κριτηρύου. 
Αναφορικϊ με το θϋμα θα εξεταςθεύ, η κατϊλληλη προςϋγγιςη υλοπούηςόσ του ϋργου 
και ςε ςχϋςη με το δεςμευτικό χρονοδιϊγραμμα που τύθεται και τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ κι αρμοδιοτότων του Αναθϋτοντοσ Υορϋα, όπωσ αυτϊ 
προκύπτουν από τη δομό, τη διϊρθρωςη, τον όγκο και το αντικεύμενο εργαςιών του.  
2: Κριτόρια ύνθεςησ - Οργϊνωςησ - Διούκηςησ Ομϊδασ Έργου (υντελεςτόσ 
βαρύτητασ τησ Ομϊδασ Β: 50% του ςυνολικού βαθμού του παρόντοσ κριτηρύου.  
Αναφορικϊ με το θϋμα θα εξεταςθεύ η δομοργανωτικό αποτελεςματικότητα τησ ομϊδασ 
ϋργου, η οπούα προκύπτει από την κατανομό των αρμοδιοτότων μεταξύ των μελών τησ 
ομϊδασ ϋργου, ςύμφωνα με τον προςδιοριζόμενο ςτην προςφορϊ ρόλο τουσ αλλϊ και 
ςύμφωνα με τισ αποδεικνυόμενεσ δεξιότητϋσ τουσ, εντόσ των προβλεπόμενων από την 
προκόρυξη απαιτόςεων και χρονοδιαγρϊμματοσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

   
 
Η αξιολόγηςη των προςφορών γύνεται από την Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών και περιλαμβϊνει τα 

παρακϊτω αναφερόμενα. 

ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Ελϋγχονται όλα τα προβλεπόμενα, ςτισ οικεύεσ παραγρϊφουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ, δικαιολογητικϊ 

για την ορθότητα και πληρότητϊ τουσ. 

Αξιολόγηςη - βαθμολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, γύνεται μόνο για τουσ υποψόφιουσ, που 

ικανοποιούν το ςτϊδιο ελϋγχου των δικαιολογητικών. ε αντύθετη περύπτωςη, η προςφορϊ 

απορρύπτεται ωσ μη εκπληρούςα τισ ελϊχιςτεσ τιθϋμενεσ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Η βαθμολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ βαςύζεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικού Υακϋλου ςε ςχϋςη με 

τα ακόλουθα επύ μϋρουσ κριτόρια. 

Κριτόρια Σεχνικόσ Αξιολόγηςησ 
 
 
Α/Α Κριτήρια Τεχνικής Απαίτησης και Τεκμηρίωσης ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
1.  Καηανόηζη-προηεινόμενη ανηιμεηώπιζη ηων απαιηήζεων ηοσ σπό ανάθεζη  έργοσ 50% 

2. Διάρθρωζη-Δομή-Ποιόηηηα Ομάδας Έργοσ  50% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολογύα των επύ μϋρουσ κριτηρύων: 
    - εύναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώσ όλεσ οι υποχρεωτικϋσ απαιτόςεισ/προδιαγραφϋσ, 
    - αυξϊνεται ςε 110 όταν υπερκαλύπτονται οι ανωτϋρω υποχρεωτικϋσ απαιτόςεισ/προδιαγραφϋσ. 
     

Προςφορϋσ που δεν καλύπτουν τισ ελϊχιςτεσ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ απορρύπτονται ωσ 
απαρϊδεκτεσ. 

 
 
Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου των ομϊδων εύναι το γινόμενο του επύ μϋρουσ 

ςυντελεςτό βαρύτητασ του κριτηρύου  επύ τη βαθμολογύα του, το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα δύο 
(2) δεκαδικϊ ψηφύα και η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ εύναι το ϊθροιςμα των 
ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών όλων των κριτηρύων και των δύο ομϊδων. 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ - ΣΕΛΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» γύνεται για όςεσ προςφορϋσ δεν ϋχουν 

απορριφθεύ κατϊ το ςτϊδιο αξιολόγηςησ των τεχνικών προςφορών. Εφόςον η οικονομικό 

προςφορϊ εύναι διατυπωμϋνη ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη διακόρυξη και δεν υπερβαύνει τον 

προώπολογιςμό του ϋργου ςημειώνεται η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό του υποψηφύου. 
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Η τελικό αξιολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών, γύνεται με βϊςη τον ακόλουθο τύπο (ϊρθρο 20 ΠΔ 
118/2007), όπου η πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ εύναι εκεύνη που 
παρουςιϊζει το μικρότερο λόγο (Λ): 

                                                                              Σιμό προςφορϊσ 
                                Λ = ……………………………………………………………………………………  
                                                       Βαθμολογύα Σεχνικόσ προςφορϊσ 

Η αξιολόγηςη των προςφορών θα ςτηριχθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο ςτα ανωτϋρω κριτόρια. Προςφορϋσ 
που εύναι αόριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη ό μη ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ τησ 
διακόρυξησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

-Ο- 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

Παναγιώτησ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ 
Σαξύαρχοσ 
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