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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 

Επωνυμύα Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 

(Τ.Δ.Ε.Α.Π.)/  
Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη Λ. Μεςογεύων 96, 1οσ ϐροφοσ 

Πϐλη Αθόνα 

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 115 27 

Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικϐσ ΝUTS EL 303 

Σηλϋφωνο 210-7487551 και 210-7471235 

Υαξ 210-7481211 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο  ydeap@yptp.gr 

Αρμϐδιοι για πληροφορύεσ Τπαςτυνϐμοσ Α΄ ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδϐςιοσ 

Αρχιφϑλακασ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταϑροσ 

Γενικό Διεϑθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.ydeap.gr 

Διεϑθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο διαδύκτυο 
(URL) 

www.yptp.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Α.Α) 

 

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) και ανόκει ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη. υςτϊθηκε και λειτουργεύ με τισ 
διατϊξεισ του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ϑςταςη 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 Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και 
Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020. 

το πλαύςιο αυτϐ ϋχουν εκδοθεύ αντύςτοιχεσ εκχωρόςεισ αρμοδιοτότων προσ την Τπηρεςύα μασ 
απϐ την Τπεϑθυνη Αρχό, για τη διαχεύριςη δρϊςεων/ϋργων του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του 
Σαμεύου Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την 
περύοδο 2014-2020. (ΥΕΚ. Β' 510-2019, ΥΕΚ Β' 2000-2019). 

Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' απϐ 03-09-2015 (ΥΕΚ 
Β' 1880) κοινό υπουργικό απϐφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 
Αναςυγκρϐτηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδϊφιο γ' του Νϐμου 4332/2015 ”.  

 

Κύρια δραςτηριότητα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η κϑρια δραςτηριϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι ο χειριςμϐσ και η αξιοπούηςη των 
ευρωπαώκών προγραμμϊτων που αφοροϑν χρηματοδοτοϑμενεσ επιχειρηςιακϋσ και αναπτυξιακϋσ 
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δρϊςεισ του Τπουργεύου και το ςυντονιςμϐ των ςυναρμϐδιων Τπηρεςιών για την υλοπούηςη των 
δρϊςεων αυτών. Οι παραπϊνω δρϊςεισ μπορεύ να υλοποιοϑνται εύτε αυτοτελώσ απϐ το Τπουργεύο 
Προςταςύασ του Πολύτη εύτε απϐ ϊλλο ιδιωτικϐ ό δημϐςιο φορϋα, κατϐπιν προγραμματικόσ 
ςϑμβαςησ, εφϐςον ςυντρϋχουν ειδικού λϐγοι ό προβλϋπεται αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα των ωσ 
ϊνω φορϋων.(ςϑμφωνα με το ϊρθρο 3 του Νϐμου 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ϑςταςη Γραφεύου 
Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”. 
 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

α) Σα ϋγγραφα τησ διακόρυξησ εύναι διαθϋςιμα για ελεϑθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν 
ηλεκτρονικό πρϐςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ http://et.diavgeia.gov.gr/ και ςτον 
ιςτϐτοπο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.ydeap.gr. 

β) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτη διεϑθυνςη Μεςογεύων 96, Αθόνα ΣΚ 11527 , 
ςτον 1οϐροφο. 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ κ. ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδϐςιο, τηλ. 
2107446049 και ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταϑροσ τηλ. 2107471235. 

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ του ϊρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ και τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ. 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ Πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων 
Σο ϋργο θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2 και ςυγκεκριμϋνα των ϋργων με τουσ κϊτωθι 
κωδικοϑσ: 

Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια τησ ΤΔΕΑΠ του ΣΑΜΕ», ϐςο αφορϊ το αντύςτοιχο 
Σαμεύο (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) και MIS (κωδικϐσ Ο.Π..) 5003189 

Β) 2016Ε05020003 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ϑνορα 
& Θεωρόςεισ» (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) και MIS (κωδικϐσ Ο.Π..)  5003195 

Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ 
Αςτυνομικό υνεργαςύα». (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) και MIS (κωδικϐσ Ο.Π..)   5003181 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
ύναψη ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών 

Νομικού ςυμβούλου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
Όπωσ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα III τησ παρούςασ 

Διακόρυξησ, με τύτλο ‘’Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – Απαιτόςεισ’’. 

ΚΨΔΙΚΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ ΔΗΜΟΙΨΝ 

ΤΜΒΑΕΨΝ (CPV) 

79111000-5  
Τπηρεςύεσ παροχόσ νομικών ςυμβουλών και πληροφοριών. 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) 

Υ.Π.Α. Ο εκϊςτοτε ιςχύων. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΟΤ 

Ν. 4412/2016, (ΑΝΕΤ Υ.Π.Α., 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ 
ΚΡΑΣΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΨΝ) 

Η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα εύναι : #60.000,00# ευρώ. 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και δαπανών ϊνευ Υ.Π.Α.). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Δώδεκα (12) μόνεσ από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ 

υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων 2018 
υλλογικό Απόφαςη : 050/2 

Κωδικού Έργου : 2016Ε05020003 , 2016Ε05020004 και 
2015Ε05020008 

Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (τομεύσ ύνορα & 
Θεωρόςεισ και Αςτυνομικό υνεργαςύα)& Ευρωπαώκό Σαμεύο 

Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 

ΤΝΟΛΟ ΙΦΤΟΤΨΝ  
ΚΡΑΣΗΕΨΝΕΠΙ % 

0,1347% 
Ανϊλυςη: 

 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων, η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ 
αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.  

 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 
η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Κατϊ την πληρωμό θα παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ από το 
ϊρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ωσ ιςχύει, φόροσ ειςοδόματοσ. 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΟΦΗ Δώδεκα (12) μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ Ϊδρα τησ Αναθϋτουςασ  Αρχόσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ 
Η ύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςα 
από οικονομικόσ απόψεωσ προςφορϊ. βϊςει τησ βϋλτιςτησ 

ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Η διενϋργεια ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, απϐ 
οικονομικόσ ϊποψησ, προςφορϊ, βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ ςε ευρώ, ϋχει 
ςκοπϐ την εξεϑρεςη αναδϐχου για το ϋργο «Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την 
ενύςχυςη - υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των Ευρωπαώκών 
Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την δημοςιονομικό 
περύοδο 2014-2020». 

Ειδικϐτερα, αντικεύμενο του ϋργου του εύναι η  παροχό υπηρεςιών νομικοϑ ςυμβοϑλου ςε θϋματα 
που ϊπτονται αφενϐσ των δημοςύων ςυμβϊςεων και αφετϋρου ςτην αντιμετώπιςη νομικών 
θεμϊτων που προκύπτουν κατϊ τον προγραμματιςμό, την υλοπούηςη, ϋλεγχο και 
πιςτοπούηςη των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων και δρϊςεων των Σαμεύων, καθώσ και 
ςτην διαχεύριςη περιπτώςεων που χρόζουν επιςτημονικόσ τεκμηρύωςησ και ιδιαύτερησ 
νομικόσ προςϋγγιςησ τόςο κατϊ τον προγραμματιςμό και αξιολόγηςη των δρϊςεων, ϐςο 
και κατϊ την μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ.  
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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. 

Ειδικότερα, ϋργο του θα εύναι: 

1. η γνωμοδότηςη επύ ερωτημϊτων που τύθενται από την υπηρεςύα μασ, αναφορικϊ 
με την προϋγκριςη που χορηγεύ αυτό (η Τπηρεςύα μασ): α) πριν την δημοςύευςη τησ 
προκόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, ϐπου θα ελϋγχεται το τεϑχοσ τησ προκόρυξησ, β) πριν την 
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ϐπου θα ελϋγχεται το ςχϋδιο τησ ςϑμβαςησ, γ) πριν την 
τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ, ϐπου θα ελϋγχεται η αιτιολϐγηςη τησ αναγκαιϐτητασ τησ 
τροποπούηςησ και η επϊρκεια τησ, δ) κατϊ την φϊςη αξιολϐγηςησ των προτϊςεων, για 
δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ που κατϊ την φϊςη επιλογόσ τησ ςυγχρηματοδϐτηςησ  τησ 
δρϊςησ/του ϋργου ϋχει όδη δημοςιευτεύ η προκόρυξη τουσ/ό και ϋχει υπογραφεύ η 
ςϑμβαςό τουσ, και ε) για τισ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ ςυμπληρωματικών 
ςυμβϊςεων, καθώσ για τισ ςυμβϊςεισ που υπογρϊφονται δυνϊμει ενεργοπούηςησ 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ. 

2. η υποςτόριξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ την επεξεργαςύα και κατϊρτιςη των 
προβλεπϐμενων λιςτών ελϋγχου,  

3. η υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην επιλογό 
πρϊξεων και ςτη νομιμότητα των δαπανών, 

4. η υποςτόριξη κατϊ τη διενϋργεια επαληθεύςεων και ςτην επιβολό δημοςιονομικών 
διορθώςεων,  

5. η υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων ςε θϋματα που αφοροϑν το 
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και το Εγχειρύδιο Διαδικαςιών αυτοϑ  

6. η υποςτόριξη του ϋργου τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων ςε περύπτωςη 
διενϋργειασ ελϋγχου των δρϊςεων και / ό του τρϐπου οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ 
Τπηρεςύασ απϐ αρμϐδια εθνικϊ/κοινοτικϊ ελεγκτικϊ ϐργανα,  

7. η κατϊρτιςη ειδικών νομικών εκθϋςεων ςε νομικϊ ζητόματα, εφϐςον ζητηθεύ απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό και η ςυνειςφορϊ του ςτη ςύνταξη νομοθετικών ρυθμύςεων ό 
αντύςτοιχων νομικών κειμϋνων που αφορούν την Τπηρεςύα μασ, καθώσ και οι 
τυχϐν αντιρρόςεισ τησ Τπηρεςύασ μασ, επύ εκθϋςεων Ελεγκτικών Αρχών (εθνικϋσ ό 
κοινοτικϋσ) και 

8. η κατϊρτιςη μηνιαύου Νομοθετικού Δελτύου επικαιροποιημϋνησ 
νομοθεςύασ/νομολογύασ ςτουσ τομεύσ των Δημοςύων υμβϊςεων και του 
δημοςιονομικοϑ πλαιςύου ςυμπεριλαμβανομϋνων και των Αποφϊςεων του Δικαςτηρύου 
τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΔΕΕ) και των Εθνικών Δικαιοδοτικών Οργϊνων. 

9.  η ςυμβολό του ςτην επεξεργαςύα νομικών κειμϋνων και/ό εγγρϊφων, ϐςον αφορϊ το 
Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου και Μετανϊςτευςησ, Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ και Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ υνϐρων τησ επϐμενησ 
δημοςιονομικόσ περιϐδου 2021-2027, τϐςο ϐςον αφορϊ τουσ αντύςτοιχουσ Κανονιςμοϑσ 
ΕΕ, ϐςο και τισ αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ που απαιτοϑνται ςτην Εθνικό Νομοθεςύα, για την 
επιτυχό και ομαλό ϋναρξη τησ νϋασ περιϐδου. 

10. ςτο πλαύςιο τησ ϑμβαςησ που θα υπογραφεύ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό τισ νομικϋσ Τπηρεςύεσ που θα του ζητοϑνται και οι οπούεσ 
περιλαμβϊνονται ςτο Αντικεύμενο του Ϊργου. Προσ τοϑτο, κατϊ την διϊρκεια τησ 
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ϑμβαςησ η Αναθϋτουςα Αρχό θα αποςτϋλλει εγγρϊφωσ ςτον Ανϊδοχο ςχετικό εντολό 
για την παροχό των εκϊςτοτε απαιτοϑμενων νομικών υπηρεςιών προςδιορύζοντασ αυτϋσ 
και θϋτοντασ ενδεικτικϐ χρονοδιϊγραμμα παροχόσ αυτών, το οπούο θα ανϋρχεται το  
ανώτερο ςε πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ απϐ την επομϋνη αποςτολόσ του αιτόματοσ-
ερωτόματοσ, πλην εξαιρετικών περιπτώςεων, ϐπου το προαναφερθϋν χρονικϐ διϊςτημα 
δϑναται να ςυντμηθεύ. Μετϊ την λόψη εκϊςτησ εντολόσ ωσ ανωτϋρω ο Ανϊδοχοσ θα 
προβαύνει ςτην παροχό των αιτοϑμενων Τπηρεςιών. 

11. επύςησ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται για την αυτοπρϐςωπη παρουςύα του, μϋςω ςτελϋχουσ 
τησ Ομϊδασ Ϊργου, τουλϊχιςτον δϑο (2) φορϋσ την εβδομϊδα, για τϋςςερισ (4) ώρεσ 
κϊθε μύα ημϋρα. 

12. τϋλοσ, θα ςυμμετϋχει ςε ςυναντόςεισ ςτην ϋδρα τησ Τπηρεςύασ μασ ό ςτην ϋδρα (εντϐσ 
Αττικόσ) ςυνεργαζϐμενων Υορϋων τησ Τπηρεςύασ μασ (ενδεικτικϊ: Τπουργεύο 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Τπουργεύο Εξωτερικών, Υορεύσ Τλοπούηςησ), κατϐπιν 
προηγοϑμενησ ςυνεννϐηςησ με την Τπηρεςύα μασ. το πλαύςιο αυτϐ, δϑναται να 
ςυμμετϋχει ωσ Ειςηγητόσ, ςε διενεργοϑμενεσ απϐ την Τπηρεςύα μασ Ημερύδεσ, με 
ςυμμετοχό του προςωπικοϑ τησ Τπηρεςύασ μασ ό/και των Υορϋων Τλοπούηςησ, για την 
διευκρύνιςη νομικών ζητημϊτων ςχετικών με το υπϐ υλοπούηςη ϋργο, κατϐπιν ςχετικοϑ 
αιτόματοσ τησ Τπηρεςύασ μασ. 

 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 79111000-5 “Τπηρεςύεσ Παροχόσ Νομικών υμβουλών”. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των Εξόντα χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων πλϋον του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό 
δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου 
του Υ.Π.Α και νϐμιμων κρατόςεων. [ςυνολικοϑ ποςοςτοϑ 0,1347 % (0,07% υπϋρ Ε.Α.A.ΔΗ.Τ., και 
επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και επύ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ 
χαρτοςόμου) και (0,06% υπϋρ Ε.Α.Π.Π. και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ 
χαρτοςόμου και επύ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου)] 

Ο ανωτϋρω προϒπολογιςμϐσ επιμερύζεται ωσ ακολοϑθωσ: 

Α) Για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ ο προϒπολογιςμϐσ ορύζεται 
ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, 
πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%). (ϑνολο 37.200,00 € ) 

Β) Για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ϑνορα και Θεωρόςεισ,  ο 
προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 
18.600,00 €) και 

Γ) Για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, ο 
προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 
18.600,00 €). 

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε Δώδεκα (12) μόνεσ απϐ την επομϋνη τησ ημερομηνύασ 
υπογραφόσ τησ ϑμβαςησ. 

 
Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ, βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ. 
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1.4 Θεςμικό πλαύςιο 

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ διϋπονται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ 
εξουςιοδϐτηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, ϐπωσ ιςχϑουν και ιδύωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 
του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την 
προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,  

 τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 
ςυναλλαγϋσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και 
ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

 τον ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ϑςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ 
ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”.  

  το ϊρθρο 77 του Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για μϋροσ του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020. 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ” 

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

 Ση με αριθμ. 158/2016 Απϐφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων με θϋμα 
«Ϊγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντϑπου Τπεϑθυνησ Δόλωςησ" (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ κϊτω των ορύων των 
οδηγιών» (Β΄ 3698).  – 
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 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

 την υπ’ αριθ. 2015 Τ.Α. (ΥΕΚ 3522/Β/19-09-2019) «ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των 
Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ (ΣΑΜΕΕ/AMIF) 
και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (TEA/ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020». 

 την υπ’ αριθ. 1072/Υ.20(ΥΕΚ 2000/Β/31-05-2019) Απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Οικονομύασ και 
Ανϊπτυξησ «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ϋργα του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ 
του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην Τπηρεςύα Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Προςταςύασ του 
Πολύτη». 

 την υπ΄ αριθ. 8000/20/74/40-γ  ́ απϐ 20-06-2019 Απϐφαςη κασ Διευθϑντριασ Τ.Δ.Ε.Α.Π. με 
τύτλο: «ϑςταςη – υγκρϐτηςη Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ Προςφορών, Επιτροπόσ Ενςτϊςεων και 
Επιτροπόσ Παραλαβόσ για την Παροχό Τπηρεςιών Νομικοϑ υμβοϑλου για την ενύςχυςη – 
υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων / Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη, ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ 
των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 
για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020». 

 την υπ΄ αριθ. 33422 απϐ 28-03-2016 Τπουργικό Απϐφαςη για την ϋνταξη των δρϊςεων με 
τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ 
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ » και «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ 
ϑνορα & Θεωρόςεισ» ςτο Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων.  

 την υπ΄ αριθ. 59399 απϐ 04-06-2019 Τπουργικό Απϐφαςη για την ϋνταξη τησ  δρϊςησ με τύτλο: 
«Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ» ςτο 
Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων.  

 Σην υπ’ αριθ. 53543 απϐ 20-05-2019 Απϐφαςη Τφυπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. (ΑΔΑ 
ΧΖΑ6465ΦΙ8-Τ12) 

 Σην υπ’ αριθ. 114860 απϐ 30-10-2018 Απϐφαςη Τφυπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. (ΑΔΑ 
7ΣΞΠ465ΦΙ8-29Β) 

 την υπ΄ αριθ. ISF-B/5-ρμθ΄ απϐ 22-04-2019 4η Σροποποιημϋνη Απϐφαςη Φορόγηςησ 
Επιδϐτηςησ τησ Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ϑνορα και Θεωρόςεισ». 

 την υπ΄ αριθ. ISF-B/5-ρνα΄ απϐ 09-05-2019 4η Σροποποιημϋνη υμφωνύα Επιδϐτηςησ τησ 
Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ 
ϑνορα και Θεωρόςεισ». 

 την  υπ΄ αριθ. ISF-P/1-ρκε΄ απϐ 30-04-2019 Σροποπούηςη υμφωνύασ Επιδϐτηςησ τησ Δρϊςησ 
με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ 
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ». 

 την υπ΄ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ρκα  απϐ 10-04-2019 Σροποπούηςη Απϐφαςησ Φορόγηςησ 
Επιδϐτηςησ τησ Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Αςϑλου 
Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ». 

 την υπ΄ αριθ. ΣΑΜΕ /30/9-ρκε΄ απϐ 11-05-2019 Σροποπούηςη υμφωνύασ Επιδϐτηςησ τησ 
Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και 
Ϊνταξησ». 
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 Σην υπ’ αριθ. 8000/20/74/40 απϐ 30/05/2019 Απϐφαςη κασ Διευθυντό επύ ταυτϊριθμου 
Ειςηγητικοϑ    ςημειώματοσ. 

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 
διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ 
παροϑςασ,  καθώσ και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, 
περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ 
ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 

Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη επύ τησ οδοϑ Λ. Μεςογεύων 
96 ςτην Αθόνα, την18-10-2019, ημϋρα Παραςκευό, ώρα 12:00 (ημερομηνύα και χρϐνοσ ϋναρξησ 
αποςφρϊγιςησ προςφορών), ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. την ςυνϋχεια, η 
αξιολϐγηςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεύ απϐ την οριςθεύςα προσ τοϑτο Επιτροπό 
Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. 

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η ημερομηνύα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμοϑ, δηλαδό η 18-10-2019, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 11:30. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται, επύ ποινό απαραδϋκτου, αποκλειςτικϊ ςε ϋντυπη μορφό, εύτε 
αυτοπροςώπωσ ςτο πρωτϐκολλο τησ Τπηρεςύασ, εύτε μϋςω ταχυμεταφορϊσ (courier) ό 
ταχυδρομεύου, με την προϒπϐθεςη, να ϋχουν παραληφθεύ απϐ το πρωτϐκολλο τησ Τπηρεςύασ ϋωσ 
την ανωτϋρω καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα.  

Αν, για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η 
αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα, αντύςτοιχα, μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη 
ημϋρα, με απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου. Η απϐφαςη αυτό κοινοποιεύται 
εγγρϊφωσ, τρεύσ (3) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε ϐςουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ϑμβαςησ και αναρτϊται ςτο Πρϐγραμμα 
«ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτην Ιςτοςελύδα τησ Τπηρεςύασ (www.ydeap.gr). Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα 
δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δϑο προηγοϑμενων εδαφύων. 

1.6 Δημοςιότητα 

Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην 
ηλεκτρονικό διεϑθυνςη (URL) :www.ydeap.gr 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α)Κατ΄ ϊρθρ. 18 παρ. 2 και 130 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να 
τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  τισ υποχρεώςεισ τουσ που 
απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ 
νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ 
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ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται 
ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων 
ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ 
ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών 
που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

1. Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρ. 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016 για 
τον παρϐντα ςυνοπτικϐ διαγωνιςμϐ εύναι τα ακϐλουθα:  

 η παροϑςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, που αποτελοϑν 
αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ, ότοι: 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου τησ 
ϑμβαςησ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI - Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ [Σ.Ε.Τ.Δ.] 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπϐδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ  

 Συχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 
καθώσ και τα τεϑχη εύναι διαθϋςιμα ηλεκτρονικϊ ςτισ ανωτϋρω διευθϑνςεισ  (βλ. παρ. 1.6.).  

Για τυχϐν ϋντυπη παραλαβό των τευχών ό μϋρουσ αυτών οι ενδιαφερϐμενοι απευθϑνονται ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ Τ.Δ.Ε.Α.Π., Λ. Μεςογεύων 96 (1οσ ϐροφοσ) , τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
(Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό) και τισ ώρεσ 09:00 – 15:00 μϋχρι και την Πϋμπτη 17 Οκτωβρύου 2019. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται εγγρϊφωσ, το αργϐτερο 6 ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται εγγρϊφωσ. Αιτόματα 
παροχόσ διευκρινύςεων που υποβϊλλονται με ϊλλο τρϐπο δεν εξετϊζονται.   

Ουδεύσ υποψόφιοσ μπορεύ να επικαλεςτεύ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, προφορικϋσ απαντόςεισ – 
πληροφορύεσ εκ μϋρουσ τησ Τπηρεςύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ ό ϊλλησ Τπηρεςύασ του 
Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ 
ώςτε ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των 
αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ 
φορϋα ϋγκαιρα δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα 
που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών. 

β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που 
ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα των υποβληθϋντων προςφορών να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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Συχϐν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια 
ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/1984 (Α΄-188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό 
τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ 
εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το 
ϋγγραφο. 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 
εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ την μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε 
απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ (ϊρθρο 72 Ν. 4412/2016) 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ (ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016) εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β’ και γ’ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ – 13)  που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη 
τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ .Δ.. και ϋχουν, 
ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ το 
Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με 
παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με 
γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια 
ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον 
υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό 
περιςςϐτερουσ εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου.  

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα 
ϋκδοςησ, β) τον εκδϐτη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται, δ) τον αριθμϐ τησ 
εγγϑηςησ, ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη 
διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ 
αναγρϊφονται ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη 
παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ 
διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ 
κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ 
διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο 
ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το 
ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και 
προκαταβολόσ, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Τποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα IV τησ παρούςασ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 
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2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρϐςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε:  

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,  

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια 
ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

 δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων.  

2. την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών 
ςυμπρϊξεων, ιςχϑουν τα ακϐλουθα:  

•Οι ενώςεισ ςυγκροτοϑνται με αποφϊςεισ ϐλων των φορϋων - μελών τουσ, με τισ οπούεσ 
προςδιορύζονται τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τουσ και οι ςχϋςεισ των μεταξϑ τουσ. Μεταξϑ ϊλλων 
ορύζεται και ο φορϋασ - μϋλοσ που θα εύναι ο ςυντονιςτόσ/επικεφαλόσ τησ ϋνωςησ.  

•Οι διαγωνιζϐμενεσ ενώςεισ υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ εκπροςωποϑμενεσ απϐ Νϐμιμο 
Εκπρϐςωπο - Διαχειριςτό, που ϋχει εξουςιοδοτηθεύ να πρϊξει τοϑτο, απϐ τα αντύςτοιχα αρμϐδια 
διοικητικϊ ϐργανα των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ. την προςφορϊ 
αναγρϊφονται τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τησ ϋνωςησ, οι ςχϋςεισ των μελών τησ καθώσ και το μϋλοσ 
που θα εύναι επικεφαλόσ αυτών.   

•Με την υποβολό τησ προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ευθϑνεται αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρο 
ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθϑνη αυτό 
εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ.  

•Οι ενώςεισ δεν απαιτεύται να ϋχουν λϊβει ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν 
προςφορϊ. Τποχρεοϑνται ϐμωσ να το πρϊξουν ςε περύπτωςη ανϊδειξόσ τουσ ωσ Αναδϐχου, πριν 
απϐ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ, εϊν και εφϐςον αυτϐ τουσ ζητηθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό.  

•Κϊθε ςυμμετϋχων, δεν μπορεύ να μετϋχει ςε περιςςϐτερεσ απϐ μια προςφορϋσ. Νομικϊ πρϐςωπα 
που ςυμμετϋχουν, αυτϐνομα ό ςε ϋνωςη ςε παραπϊνω απϐ μύα προςφορϋσ, αποκλεύονται απϐ το 
διαγωνιςμϐ και μαζύ με αυτοϑσ και οι προςφορϋσ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν. δεν απαιτεύται να 
περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.    

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ 
ευθϑνονται ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον. 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

Εγγϑηςη ςυμμετοχόσ για τη διαδικαςύα τησ εν λϐγω υπηρεςύασ δεν απαιτεύται. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ) 
οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ 
ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ 
ό περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 
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2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ 
ακϐλουθουσ λϐγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ 
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 
ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 
νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 
οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η 
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό 
ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 
αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, 
ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και 
τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε 
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, 
για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των 
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του 
υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε 
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ 
οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ.  

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου 
αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ 
κατ’ ελϊχιςτον ςτον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, καθώσ και ςε ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ 
υμβουλύου. 

ε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγοϑμενων 
εδαφύων αφορϊ ςτουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω, περύοδοσ αποκλειςμού δεν 
ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την 
ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.  
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2.2.3.2. τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό 
απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και   

β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ. Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο 
την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. Δεν αποκλεύεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει 
εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό 
των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ.  

γ) ϐταν η Αναθϋτουςα Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχουν 
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών προ τησ 
ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ : αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για 
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςϑμφωνα με την υπουργικό 
απϐφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β'-266), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ» 
ςοβαρϐτητασ, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δϑο 
(2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφοροϑν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ 
προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ δϑο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπϐ αα' και ββ' κυρώςεισ πρϋπει 
να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαύρεςη, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται(πρβλ. 73 παρ. 3 του Νόμου 
4412/2016), ϐταν ο αποκλειςμϐσ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.2.2, θα όταν ςαφώσ 
δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν 
ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που 
οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα 
με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ την εκπνοό τησ 
προθεςμύασ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  
2.2.3.4. Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, 
οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 
τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςηαπϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό 
εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, 
προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν 
οικονομικϐ φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
περύπτωςη αυτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη 
τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,  

(γ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με 
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αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη 
καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,  

(δ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που 
απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των 
κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 2.2.9.2 τησ παροϑςασ,  

(ε) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ 
επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την ακεραιϐτητϊ του, για το οπούο του 
επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ 
δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα. 

2.2.3.5. Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του 
ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την 
παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 

2.2.3.7. Αποκλεύεται, εφϐςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ 
ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικϐσ φορϋασ: 

1) δεν υποβϊλει ϐλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παροϑςα προκόρυξη, ό/και 
παραβεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη ό ϐρο τησ παροϑςασ προκόρυξησ ό/και  

2)δεν υποβϊλει ϐλα τα ϋγγραφα των προςφορών ςτην Ελληνικό γλώςςα ό επιςόμωσ 
μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα με εξαύρεςη τα ςυνημμϋνα ςτην τεχνικό προςφορϊ ϋντυπα, 
ςχϋδια και λοιπϊ τεχνικϊ ςτοιχεύα που μποροϑν να εύναι ςτην Αγγλικό γλώςςα. 

Επιςημαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λϐγοι αποκλειςμοϑ 
ιςχϑουν για καθϋναν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λϐγοσ 
αποκλειςμοϑ και για ϋναν μϐνο ςυμμετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό 
προςφορϊ αποκλεύεται απϐ το διαγωνιςμϐ. 

 

Κριτόρια Επιλογόσ 

2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρθρ. 75 παρ. 2 ν. 
4412/2016)  

Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι / οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 
παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται να αςκοϑν δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ 
ςϑμβαςησ για την παροχό νομικών υπηρεςιών. 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Όςον αφορϊ την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παροϑςα διαδικαςύα 
ςϑναψησ ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ να διαθϋτουν μϋςο ϐρο του κϑκλου εργαςιών κατϊ την 
διϊρκεια των τριών (3) προηγοϑμενων φορολογικών ετών, ότοι του 2018, 2017 και 2016 θα 
πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςϐ των εκατϐ χιλιϊδων ευρώ (100.000,00 €). ε 
περύπτωςη που οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δραςτηριοποιοϑνται για χρονικϐ διϊςτημα μικρϐτερο των 
τριών διαχειριςτικών χρόςεων, τϐτε ο μϋςοσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών εφαρμϐζεται για τα ϋτη 
δραςτηριοπούηςησ αυτών. 

ΑΔΑ: ΡΗΛΛ46ΜΚ6Π-ΞΟΙ
19PROC005659411 2019-10-04



 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ», 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ» 
 

 

 
ελύδα 19 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απϐδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων οικονομικόσ επϊρκειασ, πϋραν τησ 
περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με 
τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 
 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν για την εκτϋλεςη του ϋργου 
αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εναςχϐληςη, εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και αποδεδειγμϋνη εμπειρύα 
ςτα αντικεύμενα του ϋργου, ώςτε να φϋρουν ςε πϋρασ το ϋργο αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ.  

Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ, εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό δικηγορικόσ 
εταιρεύασ, που πληρού τισ προϒποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 4 τησ παροϑςασ προκόρυξησ, οφεύλει να 
διαθϋτει, επιπλϋον, και αποδεδειγμϋνη ειδικό τεχνικό, επαγγελματικό καταλληλότητα, 
ικανότητα και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, κατϊ τα διαλαμβανϐμενα ςτην παροϑςα 
παρϊγραφο.  

Ειδικϐτερα, ωσ ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ για τη ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμϐ, κϊθε 
διαγωνιζϐμενοσ πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού: 

1) Να διαθϋτει την κατωτϋρω, για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, 
καταλληλότητα και ειδικϐτερα: 

Θα πρϋπει να ςυςτόςει τουλϊχιςτον τριμελό Ομϊδα Ϊργου για τη ϋγκαιρη και την 
απαιτοϑμενη ποιοτικϊ υλοπούηςη του Ϊργου.  

Ο επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Έργου θα πρϋπει: 
α) Να εύναι κϊτοχοσ τύτλου νομικών ςπουδών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.  
β) Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε οικεύο Δικηγορικϐ ϑλλογο, ό ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ 
μητρώα του κρϊτουσ μϋλουσ, ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ. 
γ) Να διαθϋτει ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ δικηγϐρου. 
δ) Να ϋχει προαχθεύ ςε δικηγϐρο «παρ’ Αρεύω Πϊγω» ό αντύςτοιχου Ανώτατου Δικαςτηρύου 
τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ,  
ε) Να διαθϋτει δεκαετό τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα  ςτη θεματικό των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων. 

Σα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου, θα πρϋπει να διαθϋτουν τα ανωτϋρω (α) ϋωσ και (γ) απαιτοϑμενα 
προςϐντα. Ψσ προσ την επαγγελματικό εμπειρύα τα μϋλη θα πρϋπει να διαθϋτουν πενταετό 
τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςτη θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό 
υποςτόριξη ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων. 

 

2) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω τεχνικό καταλληλότητα και 
ειδικϐτερα ςωρευτικϊ: 
α. Ψσ ελϊχιςτη προϒπϐθεςη τεχνικόσ καταλληλϐτητασ θεωρεύται η εκτϋλεςη και 

επιτυχόσ ολοκλόρωςη δύο (2) παρόμοιων με το προκηρυςςόμενο ϋργων, ςτη 
θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη 
ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων ςε Διαχειριςτικό ό Εντεταλμϋνη (αντύςτοιχη) Αρχό 
διαχεύριςησ ςυγχρηματοδοτοϑμενων προγραμμϊτων, κατϊ τα ϋτη 2015, 2016, 2017 
και 2018, (ανεξαρτότωσ του χρϐνου ανϊθεςησ των εν λϐγω ϋργων) το οικονομικϐ 
αντικεύμενο ϋκαςτο εκ των οπούων θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςϐ 
των τριϊντα χιλιϊδων ευρώ (30.000,00 €), χωρύσ Υ.Π.Α..  

β. Ψσ ελϊχιςτη προϒπϐθεςη τεχνικόσ καταλληλϐτητασ θεωρεύται η υλοπούηςη δύο (2) 
ϋργων με αντικεύμενο την παροχό νομικών υπηρεςιών ςε Αναθϋτουςα Αρχό 
του Δημοςύου τομϋα (Δημόςια Τπηρεςύα) επύ ζητημϊτων που ϊπτονται τησ 
εφαρμογόσ του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικού φορεύσ για την απϐδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 

ικανϐτητασ , πϋραν τησ περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.7 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων (ιδιο με αρ. 78 που αναφερεται πανω) 

Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν, ϐςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 
επϊρκειασ (τησ παραγρϊφου 2.2.5) και τα ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα 
(τησ παραγρϊφου 2.2.6), να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ 
φϑςησ των δεςμών τουσ με αυτοϑσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνϑουν ϐτι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό 
τουσ, τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, με την προςκϐμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην 
ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται.  

 Ειδικϊ, ϐςον αφορϊ ςτα κριτόρια επαγγελματικόσ ικανϐτητασ που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ 
ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό 
εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, μϐνο, εϊν 
οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ 

Όταν οι οικονομικού φορεύσ ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ϐςον αφορϊ τα κριτόρια 
που ςχετύζονται με την απαιτοϑμενη με τη διακόρυξη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, 
οι  εν λϐγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ ςτηρύζονται εύναι απϐ κοινοϑ υπεϑθυνοι 
για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ  

Τπϐ τουσ ύδιουσ ϐρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ 
των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.8.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών 

Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ:  

α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και 

β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τησ παροϑςησ, 
προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικϐ ςυμμετοχόσ, το 
προβλεπϐμενο απϐ το ϊρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην παροϑςα 
Παρϊρτημα Ι, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 
1599/1986, βιογραφικό ςημεύωμα και ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του Τπεϑθυνου Ϊργου. 

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου του 
Παραρτόματοσ Α τησ Απϐφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 
15/2016 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι αναρτημϋνο ςτην 
ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορών ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, ϐπου περιςςϐτερα απϐ ϋνα φυςικϊ πρϐςωπα εύναι μϋλη του 
διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου ενϐσ οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχουν εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), το οπούο υπογρϊφεται, το οπούο εύναι δυνατϐ να φϋρει μϐνο την 
υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα ωσ  προκαταρκτικό 
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απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 2.2.3.1τησ παροϑςασ για το ςϑνολο των φυςικών 
προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν. 

Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει 
απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ 
φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ.  

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεϑθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

2.2.8.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 
τουσ, ϐπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.6, ,κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ 
προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών τησ παρούςασ παραγρϊφου και κατϊ 
τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχϑει. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με την παρϊγραφϐ 2.2.7. τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των 
οπούων ςτηρύζεται υποχρεοϑνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι δεν 
ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα 
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ υποχρεοϑται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανϐτητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφϐςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικϐ κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο 
ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα 
πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 
δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ 
μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων 
ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο 
Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό 
που ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν. 

Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν 
απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 

Β.1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απϐςπαςμα του ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 
φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 
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τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του. Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ 
φορϋα ό ςτα πρϐςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ 
κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1, 

β)Για την παρϊγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ β΄  πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την 
αρμϐδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Περαιτϋρω, επιςημαύνεται ϐτι τα 
πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ και φορολογικόσ ενημερϐτητασ για τουσ ημεδαποϑσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ, εφϐςον δεν καλϑπτουν το χρονικϐ διϊςτημα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ, οι οικονομικού 
φορεύσ πρϋπει να μεριμνοϑν να αποκτοϑν εγκαύρωσ τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ (αςφαλιςτικόσ και 
φορολογικόσ ενημερϐτητασ) που καλϑπτουν και τον χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςϑμφωνα με 
τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, ςτην 
περύπτωςη που αναδειχθοϑν προςωρινού ανϊδοχοι, μαζύ με τα αντύςτοιχα που θα καλϑπτουν τον 
χρϐνο τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ κατϊ την παρ. 3.2 τησ παροϑςησ. 

Η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικοϑ φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικοϑσ φορεύσ αποδεικνϑεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφϐρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων, με εκτϑπωςη τησ καρτϋλασ «τοιχεύα 
Μητρώου / Επιχεύρηςησ», ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο TAXISnet. 

γ)Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 2.2.3.2.γ τησ παροϑςασ, πιςτοποιητικϐ απϐ τη Διεϑθυνςη 
Προγραμματιςμοϑ και υντονιςμοϑ τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, απϐ το οπούο να 
προκϑπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα 
ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 
προςφορϊσ. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λϐγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό ϐπου 
το ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, τα 
ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ 
ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. 

Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, ϐπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι 
τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4.  

Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, ϐπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι 
τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 

δ) Για την παρϊγραφο 2.2.3.4 υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν 
ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχϑει. 

B.2.  Για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου 
επαγγελματικοϑ  μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ και ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ. Οι 
οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ μητρώου του 
Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η 
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εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν 
τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ 
υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό 
τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και 
ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπϐ ανϊθεςη 
ςϑμβαςησ. 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 
επαγγελματικϐ μητρώο. 

Επιςημαύνεται ότι, τα δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην απόδειξη τησ απαύτηςησ του 
ϊρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν, ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ 
αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 

 

Β.3. Για την απϐδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 
2.2.5 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν : 

α. τραπεζικό βεβαύωςη για την πιςτοληπτικό ικανϐτητα του οικονομικοϑ φορϋα (ημεδαποϑ ό 
αλλοδαποϑ), 

β. οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ό αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων, ςτην περύπτωςη 
που η δημοςύευςη των οικονομικών καταςτϊςεων απαιτεύται απϐ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
που εύναι εγκαταςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. Εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ,   δεν 
υποχρεοϑται βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ να τηρεύ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ 
να αποδεικνϑει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο 
κατϊλληλο ϋγγραφο, 

γ. Κατϊςταςη Οικονομικών τοιχειών απϐ Επιχειρηματικό Δραςτηριϐτητα (Ε 3) των 
τελευταύων τριών (3) φορολογικών ετών (2018, 2017 και 2016) ό οιοδόποτε ϊλλο νϐμιμο 
ϋγγραφο απϐ το οπούο να προκϑπτει ο κϑκλοσ εργαςιών των ςυμμετεχϐντων. 

ε περύπτωςη νεοςϑςτατου νομικοϑ προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό 
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε ϊλλου 
ιςοδϑναμου αποδεικτικοϑ εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντοσ.  
 
Β.4. Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν  

α. αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ ςυνοδευϐμενεσ απϐ αντύγραφα τιμολογύων ό αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ 
με βεβαύωςη εύτε του αντιςυμβαλλϐμενου εργοδϐτη εύτε του οικεύου φορϋα, ςτην οπούα θα 
αναφϋρεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ παραςχεθεύςασ υπηρεςύασ, καθώσ και το ϑψοσ του 
οικονομικοϑ ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου. 

β. αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ, ςτισ οπούεσ θα αναφϋρεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ 
παραςχεθεύςασ υπηρεςύασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει η ςϑνδεςη του φυςικοϑ 
αντικειμϋνου με δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ διεπϐμενεσ απϐ τον ν.4412/2016, καθώσ και το ϑψοσ 
του οικονομικοϑ ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου. 

 
Επιπροςθϋτωσ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα του 

επικεφαλόσ του ϋργου, τεκμηριωμϋνο από τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ (ςυμβϊςεισ, βεβαιώςεισ 
καλόσ εκτϋλεςησ, ςχετικϊ φορολογικϊ παραςτατικϊ, τύτλουσ ςπουδών κλπ), απϐ τα οπούα 
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να αποδεικνϑεται ϐτι διαθϋτει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα, κατ’ ελϊχιςτον, δϋκα (10) ετών ςτη 
θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων.   
Επύςησ, θα προςκομύζεται και αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα κϊθε μϋλουσ τησ Ομϊδασ Ϊργου, 
με τα αντύςτοιχα τεκμηριωτικϊ ϋγγραφα, ωσ προσ την αντύςτοιχη πλόρωςη τησ ενϐσ εκϊςτου 
τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ. 

 
Β.5. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ 
εύναι νομικϐ πρϐςωπο προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νϐμιμησ 
εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρϐτηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη 
Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του  οικονομικοϑ φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη 
δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να ιςχϑουν κατϊ την υποβολό τουσ. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη του 
νϐμιμου εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, 
μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την 
κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ 
οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την 
εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα 
υπογραφόσ κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η 
θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

Β.6. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ που προβλϋπονται 
απϐ τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ 
πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 
του Παραρτόματοσ VI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ 
Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το 
πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λϐγω κατϊλογο. 

 Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 
πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλϐτητασ ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικϐ. 

 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ. 

Β.7. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα 
παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην 
ϋνωςη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτών για τον ςκοπό αυτό 

ε περιπτώςεισ που με την αύτηςη ςυμμετοχόσ ό την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’-94) εύτε 
και ςε απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η 
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ακρύβεια τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, ςϑμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 92 του Ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ 

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη βϊςει 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ. Η αξιολϐγηςη των προςφορών γύνεται απϐ την Επιτροπό 
Αξιολϐγηςησ Προςφορών και ωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:  

Σα Κριτόρια Αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών περιλαμβϊνουν τισ ακϐλουθεσ 
δϑο Ομϊδεσ, με τουσ αντύςτοιχουσ ςυντελεςτϋσ βαρϑτητασ των Ομϊδων:  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 
εκτϋλεςησ του Ϊργου 

30% 

Κ2 ϑνθεςη – Οργϊνωςη - Διούκηςη 
Ομϊδασ Ϊργου  

70% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% 

 

 

Σο ειδικότερο περιεχόμενο των επύ μϋρουσ κριτηρύων αξιολόγηςησ τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ, ςυνύςταται ςτα εξόσ: 

 Κριτόριο Κ1: το πλαύςιο τησ πρώτησ ομϊδασ κριτηρύων αξιολϐγηςησ τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ κρύνονται τα κϊτωθι: 

o Κριτόριο Κ1α: H ςαφόνεια και πληρϐτητα τησ προςφορϊσ ωσ προσ την κατανϐηςη 
του αντικειμϋνου, και των ειδικών απαιτόςεων του ϋργου. (υντελεςτόσ Βαρϑτητασ 
10% - ς1α ) 

o Κριτόριο Κ1β: Ο βαθμϐσ ανϊλυςησ των παραδοτϋων και του χρονοδιαγρϊμματοσ 
υλοπούηςησ των επιμϋρουσ δραςτηριοτότων του Ϊργου. (υντελεςτόσ Βαρϑτητασ 
10% - ς1β ) 

o Κριτόριο Κ1γ: Η καταλληλϐτητα τησ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ και προςαρμογόσ 
ςτισ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ του ϋργου. (υντελεςτόσ Βαρϑτητασ 10% - ς1γ) 

 Κριτόριο Κ2: το πλαύςιο τησ δεϑτερησ ομϊδασ κριτηρύων αξιολϐγηςησ τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ κρύνονται τα κϊτωθι: 

o Κριτόριο Κ2α: Η διοργανωτικό αποτελεςματικϐτητα τησ ομϊδασ ϋργου, η οπούα 
προκϑπτει απϐ την κατανομό των αρμοδιοτότων μεταξϑ των μελών τησ, ςϑμφωνα 
με τον ρϐλο, τισ δεξιϐτητεσ, την εξειδύκευςη και τη ςυνειςφορϊ – βαθμϐ εμπλοκόσ 
εκϊςτου εξ αυτών, ςε ςυνϊρτηςη με τισ προβλεπϐμενεσ απϐ την προκόρυξη 
απαιτόςεισ και το χρονοδιϊγραμμα. (υντελεςτόσ Βαρϑτητασ 35% - ς2α) 

o Κριτόριο Κ2β: Σο ςϑςτημα λειτουργύασ τησ Ομϊδασ Ϊργου και ειδικϐτερα το 
ςϑςτημα ςυντονιςμοϑ, ςυνεργαςύασ και διούκηςόσ τησ, ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο, 
τισ απαιτόςεισ και το χρονοπρογραμματιςμϐ του ϋργου. (υντελεςτόσ Βαρϑτητασ 
35% - ς2β) 
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2.3.1.1 Έλεγχοσ δικαιολογητικών και ελϊχιςτων προώποθϋςεων ςυμμετοχόσ 

Ελϋγχονται ϐλα τα προβλεπϐμενα, ςτισ οικεύεσ παραγρϊφουσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ, 
δικαιολογητικϊ για την ορθϐτητα και πληρϐτητϊ τουσ. 

Αξιολϐγηςη - βαθμολϐγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, γύνεται μϐνο για τουσ υποψόφιουσ, 
που ικανοποιοϑν το ςτϊδιο ελϋγχου των δικαιολογητικών. ε αντύθετη περύπτωςη, η προςφορϊ 
απορρύπτεται ωσ μη εκπληροϑςα τισ ελϊχιςτεσ τιθϋμενεσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ. 

2.3.1.2 Αξιολόγηςη τεχνικόσ προςφορϊσ 

Η βαθμολϐγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ βαςύζεται ςτο περιεχϐμενο του ςχετικοϑ 
Υακϋλου ςε ςχϋςη με τα προαναφερθϋντα επύ μϋρουσ κριτόρια. 

Για τη διαμϐρφωςη του αθρούςματοσ των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ακολουθεύται η 
παρακϊτω διαδικαςύα:  

Η βαθμολϐγηςη κϊθε κριτηρύου αξιολϐγηςησ κυμαύνεται απϐ 100 βαθμοϑσ ςτην 
περύπτωςη που ικανοποιοϑνται ακριβώσ ϐλοι οι ϐροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξϊνεται δε 
μϋχρι τουσ 120 βαθμοϑσ ϐταν υπερκαλϑπτονται οι απαιτόςεισ του ςυγκεκριμϋνου κριτηρύου. 
Κριτόρια με βαθμολογύα μικρϐτερη απϐ 100 βαθμοϑσ (ότοι που δεν καλϑπτουν/παρουςιϊζουν 
αποκλύςεισ απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ) επιφϋρουν την απϐρριψη τησ 
προςφορϊσ. 

Κϊθε κριτόριο αξιολϐγηςησ βαθμολογεύται αυτϐνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, 
με ακϋραιο αριθμϐ.  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκϑπτει απϐ το γινϐμενο του επιμϋρουσ 
ςυντελεςτό βαρϑτητασ (ς) επύ τη βαθμολογύα του (κ). η δε ςυνολικό βαθμολογύα τησ προςφορϊσ 
θα προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ϐλων των κριτηρύων που 
αποτελεύ τον Απϐλυτο Βαθμϐ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΑΒΣΠ), ο οπούοσ υπολογύζεται με βϊςη τον 
παρακϊτω τϑπο:  

ΑΒΣΠ =  ς1α xK1α + ς1β x Κ1β + ς1γ x Κ1γ + ς2α x Κ2α + ς2β x Κ2β 

Ο Σελικϐσ (υνολικϐσ) Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΣΒΣΠ) κϊθε υποψηφύου υπολογύζεται 
απϐ τον τϑπο:                 

ΑΒΣΠ 

ΣΒΣΠ= -------------- x 100 

             ΑΒΣΠmax 

ϐπου  ABTΠmax =η  απϐλυτη βαθμολογύα του καλϑτερου τεχνικϊ υποψηφύου. 

Ο Σελικϐσ (υνολικϐσ) Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΣΒΣΠ), εφϐςον απαιτεύται, 
ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο. 

 

2.3.1.3 Αξιολόγηςη οικονομικών προςφορών 

Η βαθμολϐγηςη των Οικονομικών Προςφορών των Προςφερϐντων εύναι ςχετικό. Για κϊθε 
Προςφϋροντα θα υπολογιςθεύ ο Σελικϐσ Βαθμϐσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του (Σ.Β.Ο.Π.), ωσ 
εξόσ: 

Σ.Β.Ο.Π.=(Οικονομικό Προςφορϊ Μειοδότη/Οικονομικό Προςφορϊ 
Προςφϋροντα)x100 
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Ψσ Οικονομικό Προςφορϊ Προςφϋροντοσ ορύζεται το ποςϐ ςε Ευρώ ϋναντι του οπούου προτύθεται 
να εκτελϋςει ο Προςφϋρων το Ϊργο, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ και ωσ Οικονομικό 
Προςφορϊ Μειοδϐτη ορύζεται το μικρϐτερο ποςϐ ςε Ευρώ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. 

Εύναι προφανϋσ ϐτι ο βαθμϐσ αυτϐσ θα εύναι ϋνασ αριθμϐσ μικρϐτεροσ ό ύςοσ του 100 (ο 
μειοδϐτησ, δηλαδό ο Προςφϋρων με τη μικρϐτερη ςυνολικό οικονομικό προςφορϊ, θα ϋχει 
Σ.Β.Ο.Π.= 100). 

Ο Σελικϐσ Βαθμϐσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Ο.Π.), εφϐςον απαιτεύται, 
ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο.    

2.3.1.4 Σελικό αξιολόγηςη 

Η τελικό αξιολϐγηςη περιλαμβϊνει την κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό 
τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ Προςφορϊσ. Προσ τοϑτο θα εξαχθεύ ο Σελικϐσ Βαθμϐσ υνολικόσ 
Προςφορϊσ (Σ.Β..Π.) κϊθε Προςφϋροντοσ με τον ακϐλουθο μαθηματικϐ τϑπο: 

ΣΒΠ = (ΣΒΟΠ X20%) + (ΣΒΣΠ x 80%) 

Ο Σελικϐσ Βαθμϐσ υνολικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β..Π.), εφϐςον απαιτεύται, ςτρογγυλοποιεύται 
ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο. 

Με βϊςη τον Σελικϐ Βαθμϐ υνολικόσ Προςφορϊσ τουσ, οι Προςφϋροντεσ θα καταταχθοϑν 
κατϊ φθύνουςα ςειρϊ του βαθμοϑ τουσ και επικρατϋςτεροσ υποψόφιοσ θα εύναι ο προςφϋρων με 
τον μεγαλϑτερο ΣΒΠ.  

 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη, για ϐλεσ τισ 
περιγραφϐμενεσ υπηρεςύεσ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 
εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ 
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και 
το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε 
μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ / ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 

Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 1.5,  

εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, Τ.Δ.Ε.Α.Π., Λ. Μεςογεύων 96 
Αθόνα, ΣΚ  115 27, 1οσ ϐροφοσ,  

εύτε (β) με αποςτολό, επύ αποδεύξει, προσ την αναθϋτουςα αρχό, ΤΔΕΑΠ, Λ. Μεςογεύων 96 Αθόνα, 
ΣΚ  115 27, 1οσ ϐροφοσ. 

ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτϐκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ 
γύνονται δεκτού εφϐςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που 
διεξϊγει τον διαγωνιςμϐ, το αργϐτερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμοϑ, ϐπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1.5 τησ παροϑςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν 
ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για 
καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ.Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από 
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οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ 
εγκαύρωσ. 

Για τυχϐν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα, η Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ 
ςημειώνει ςτο Πρακτικϐ τησ την εκπρϐθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτϐκολλο 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 
να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακϐλουθα:   

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ  

ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

για το υνοπτικό Διαγωνιςμό «Παροχόσ Τπηρεςιών Νομικών υμβουλών» 

με αναθϋτουςα αρχό 

την ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…./2019 

Προσ: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ / Τπ.ΠτΠ. 

Διεύθυνςη: Λ. Μεςογεύων 96, Αθηνϊ 

Επωνυμύα Τποψόφιου Αναδόχου : ……………………………………………… 

Να μην ανοιχθεύ παρϊ μόνο από την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεϑεται απϐ αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμϐ, 
η οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμϐ ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικοϑ προςώπου), απαραύτητα 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐ τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Εντϐσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακϐλουθα:  

α) ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ 
περιϋχει τη ςυμπλόρωςη του ΣΕΤΔ και την ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του Τπευθϑνου 
του ϋργου,  

β) ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει 
επύ ποινό αποκλειςμοϑ τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του υπϐ υλοπούηςη ϋργου, ςϑμφωνα με τισ 
τεχνικϋσ απαιτόςεισ αυτοϑ  

γ) ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρϐπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ 
να καταςτεύ τοϑτο αντιληπτϐ, επύ ποινό αποκλειςμοϑ), με την ϋνδειξη «Οικονομικό 
Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. 

Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου.  

Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρϐπο, πριν απϐ την 
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 1.5 τησ παροϑςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται 
ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ. 

Για τυχϐν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςημειώνει ςτο 
πρακτικϐ τησ την εκπρϐθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που περιόλθε η προςφορϊ 
ςτην κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό απϐ την αναθϋτουςα αρχό ό που 
κατατϋθηκε ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςα αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 
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Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φϑλλο για λογαριαςμϐ του οικονομικοϑ 
φορϋα :  

α) απϐ τον ύδιο τον προςφϋροντα (ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου),  

β) το νϐμιμο εκπρϐςωπο του νομικοϑ προςώπου (ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου) και  

γ) ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, εύτε απϐ 
ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ 
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η 
ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ 
τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ), καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν 
εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του Νϐμου 4412/16. Εφϐςον 
ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω ϑπαρξησ τεχνικοϑ ό 
εμπορικοϑ απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου 
ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ 
προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ 
που χρηςιμοποιοϑνται για την αξιολϐγηςό τησ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερϐντων ςτη διαγωνιςτικό 
διαδικαςύα περιλαμβϊνουν: 

Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεϑθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), ϐπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 79 του Νϐμου 4412/2016, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.9.1. τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ πρϐτυπο Σ.Ε.Τ.Δ. το οπούο ϋχει 
αναρτηθεύ, και ςε επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc, ςτη διαδικτυακό πϑλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ 
(ΠαρϊρτημαII), 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το Σ.Ε.Τ.Δ. για 
κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

Σην ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του Τπευθϑνου τησ Ομϊδασ Ϊργου 

2.4.3.2  Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ απαιτόςεισ που ϋχουν τεθεύ απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ - Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του Παραρτόματοσ III τησ 
Διακόρυξησ (ςτην παροϑςα διακόρυξη), περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ 
και προδιαγραφϋσ πληροϑνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των 
οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλϐλητα των προςφερϐμενων υπηρεςιών, με βϊςη το κριτόριο 
ανϊθεςησ, ςϑμφωνα με τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα. 

 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ εφϐςον αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ϐτι θα αναθϋςει τμόμα τησ ϑμβαςησ 
υπϐ τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, θα πρϋπει να δηλώςει το ακριβϋσ τμόμα τησ ϑμβαςησ 
που προτύθεται να αναθϋςει υπϐ τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ επύςησ και τουσ 
υπεργολϊβουσ που προτεύνει.   
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ε περιπτώςεισ που με την αύτηςη ςυμμετοχόσ ό την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’-94) εύτε 
και ςε απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η 
ακρύβεια τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, ςϑμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 92 του Ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών 

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμοϑ, ανϊλογα για το Σαμεύο ςτο οπούο 
θα υποβϊλει προςφορϊ ολογρϊφωσ (ευρώ) και αριθμητικώσ (€) : 
 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. 
2. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 
3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

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

την προςφορϊ του υποψηφύου αναδόχου, πϋραν τησ μιασ πηγόσ χρηματοδότηςησ, θα 
αναγρϊφεται το ποςό που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε Σαμεύο (πηγό χρηματοδότηςησ), ωσ 
περιγρϊφεται ανωτϋρω (ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ χωρύσ Υ.Π.Α., ςυνολικϐ ποςϐ 
αναλογοϑντοσ Υ.Π.Α., ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπ/νου του αναλογοϑντοσ Υ.Π.Α., 
χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ), και επύ αυτόσ θα πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη. Προςφορϊ 
από την οπούα δεν προκύπτει το ποςό που θα επιβαρυνθεύ κϊθε Σαμεύο (Ευρωπαώκϐ Σαμεύο 
Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ, Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ϑνορα 
και Θεωρόςεισκαι Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ) 
θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερϐμενο τύμημα, ανϊ ϋκαςτο  Σαμεύο 
(Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ, Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ / Σομϋασ ϑνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / 
Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ), εύναι μικρϐτερη απϐ το 85% του προϒπολογιςμοϑ του Ϊργου 
(ςε καθαρϐ ποςϐ), ανϊ πηγό χρηματοδϐτηςησ,  η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών θα ζητεύ απϐ 
τον υποψόφιο ανϊδοχο ϋγγραφη αιτιολϐγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. 
ςχετικϊ με την οικονομύα τησ μεθϐδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπϐ 
τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.) Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω 
αιτιολϐγηςησ το προςφερϐμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλϐ ςε βϊροσ τησ ποιϐτητασ του 
Ϊργου, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται. 

Οι τιμϋσ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε Ευρώ με ςυμπληρωμϋνο υποχρεωτικϊ και το δεϑτερο 
δεκαδικϐ ψηφύο ακϐμη και ϐταν εύναι μηδενικϐ. 

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμϐζονται δοθϋντοσ ϐτι ο Ανϊδοχοσ θεωρεύ τον κύνδυνο απρϐοπτου μεταβολόσ των 
οικονομικών ςυνθηκών ωσ ενδεχϐμενο και τον αποδϋχεται. Προςφορϊ που θϋτει ϐρο 
αναπροςαρμογόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

ε περύπτωςη που απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, η 
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Ομούωσ και ςε περύπτωςη που η προςφορϊ παραλεύπει 
τιμϋσ ό περιλαμβϊνει αντιφατικϊ ςτοιχεύα τιμών που καθιςτοϑν την προςφορϊ ανεπύδεκτη 
εκτύμηςησ ό καταλεύπει αμφιβολύα ωσ προσ την προςφερϐμενη τιμό. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την 
τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, αυτού δε υποχρεοϑνται να παρϋχουν αυτϊ. 
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2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

Οι υποβαλλϐμενεσ προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για διϊςτημα 12 
μηνών (365 ημερολογιακϋσ ημϋρεσ) απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (ότοι, απϐ 
την επϐμενη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών). 

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο απϐ τον ανωτϋρω προβλεπϐμενο απορρύπτεται.  

Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ την 
αναθϋτουςα αρχό, πριν απϐ τη λόξη τησ, κατ' ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με την 
προβλεπϐμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε 
οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν 
την προςφορϊ και την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του 
ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η 
διαδικαςύα ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού 
οικονομικού φορεύσ.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα, με τον τρϐπο και με το περιεχϐμενο που ορύζεται πιο 
πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού ϐροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. 
(Φρϐνοσ και τρϐποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχϐμενο φακϋλων δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχϐμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, 
τρϐποσ ςϑνταξησ και υποβολόσ οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορών), 
3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολϐγηςη προςφορών), 3.2 (Πρϐςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών 
προςωρινοϑ αναδϐχου) τησ παροϑςασ,  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφϐςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη ό εφϐςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη, δεν ϋχουν 
αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 
3.1.1. τησ παροϑςησ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, εντϐσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την αναθϋτουςα αρχό 
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παροϑςασ και το ϊρθρο 102 του Νϐμου 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, 

ε) η οπούα υποβϊλλεται απϐ ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δϑο ό περιςςϐτερεσ 
προςφορϋσ. Ο περιοριςμϐσ αυτϐσ ιςχϑει, και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με 
κοινϊ μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ 
εύτε ωσ μϋλη ενώςεων,  

ζ) η οπούα εύναι υπϐ αύρεςη,  

η) η οπούα θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ, 

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα τησ 
παροϑςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
ςϑμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών 

3.1.1 Αποςφρϊγιςη προςφορών 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημϐςια απϐ την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. 

- Η Επιτροπό θα προβεύ ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 18-
10-2019, ημϋρα Παραςκευό, ώρα 12.00΄, ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π. (Σαχ. Διεϑθυνςη: Λ. 
Μεςογεύων 96, Σ.Κ. 115 27). 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

 
α. Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών ξεκινϊ την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ την 

καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα κατϊθεςησ των προςφορών, ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη 
ςτην οπούα μπορεύ να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ ό εξουςιοδοτημϋνοι εκπρϐςωποι 
αυτών. Η Επιτροπό αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ φακϋλουσ καθώσ και τουσ φακϋλουσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικών προςφορών και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφει και 
ςφραγύζει ϐλα τα δικαιολογητικϊ κατϊ φϑλλο. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών 
δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται και φυλϊςςονται απϐ την Επιτροπό. Οι 
παριςτϊμενοι προςφϋροντεσ ό οι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρϐςωποι τουσ ϋχουν δικαύωμα να 
λϊβουν γνώςη των περιεχομϋνων των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων. 

β. Η Επιτροπό, ςε επϐμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, εξετϊζει και αξιολογεύ τα ςτοιχεύα των 
Υακϋλων Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Κατϊ την διϊρκεια του 
ελϋγχου, η Επιτροπό μπορεύ να ζητόςει διευκρινύςεισ απϐ τουσ προςφϋροντεσ επύ των 
ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ. Προςφορϋσ, οι οπούεσ δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ τησ 
παροϑςασ ςε επύπεδο Υακϋλου Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, απορρύπτονται και δεν 
εξετϊζονται περαιτϋρω. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών και τησ 
αξιολϐγηςησ των τεχνικών προςφορών ςυντϊςςεται ςχετικϐ Πρακτικϐ απϐ την αρμϐδια 
Επιτροπό. 

γ. Σο ωσ ϊνω Πρακτικϐ παραδύδεται ςτη Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό, εν 
ςυνεχεύα, εκδύδει ςχετικό απϐφαςη.    

δ. Η ανωτϋρω απϐφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο. Οι 
φϊκελοι  των Οικονομικών Προςφορών για ϐςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ 
κατϊ την αξιολϐγηςη των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών, δεν 
αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, ςτο Σμόμα υντονιςμοϑ και 
Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ υποψηφύουσ 
αναδϐχουσ. 

ε. Η αποςφρϊγιςη των Οικονομικών Προςφορών, ϐςων απϐ τισ προςφορϋσ γύνονται 
αποδεκτϋσ, ςϑμφωνα με την ανωτϋρω απϐφαςη, γύνεται κατϐπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ. Η 
διαδικαςύα που ακολουθεύται για τισ Οικονομικϋσ Προςφορϋσ εύναι κατ’ αντιςτοιχύα ύδια, 
με τα ανωτϋρω περιγραφϐμενα, ϐςο αφορϊ το ςτϊδιο αποςφρϊγιςησ και αξιολϐγηςησ 
των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Η Επιτροπό, αφοϑ 
ολοκληρώςει το ϋργο τησ, κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ, ςυντϊςςει ςχετικϐ πρακτικϐ επύ των 
οικονομικών προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτη Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα 
Αρχό εκδύδει ςχετικό απϐφαςη. 

ςτ. Η ανωτϋρω απϐφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο.  

Η καθαρό τιμό (χωρύσ ΥΠΑ), ανϊ κϊθε Σαμεύο/Πηγό Φρηματοδϐτηςησ  θα λαμβϊνεται 
υπϐψη για την ςϑγκριςη των προςφορών. 
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Για ϐλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απϐφαςη ςε ϐλουσ 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ. Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ 
απϐ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο 
ςτϊδιο του Διαγωνιςμοϑ.  

Οι ςυμμετϋχοντεσ δϑναται να λαμβϊνουν γνώςη των φακϋλων προςφορών των ϋτερων 
ςυνυποψόφιων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.     

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό 
πρϐςκληςη μϋςω του ςυςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η 
κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Νϐμου 4250/2014 (Α΄ 74) ϐλων των δικαιολογητικών που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.7.2. τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για 
τη μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.2 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την 
πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτόσ. 

Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υποβλόθηκαν, και ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 5.3.1 
του παρϐντοσ, αύτημα προσ το αρμϐδιο ϐργανο αξιολϐγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεϑεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει 
αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα 
υποβολόσ των δικαιολογητικών για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη των δικαιολογητικών 
απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ 

Σο παρϐν εφαρμϐζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκϐμιςη των 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ και 
πριν το ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρ. 5 εδϊφιο α’ του 
Νϐμου 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν. 

Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεϑθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό αν δεν 
υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό αν απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και 
εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑονται οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με την 
παροϑςα, απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ, που καθορύζεται βϊςει τησ χαμηλϐτερησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  

Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα 
ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ϐτι πληρού τα κριτόρια 
ποιοτικόσ επιλογόσ ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.6 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, η 
διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των απαιτοϑμενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη 
πρακτικοϑ απϐ το αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ ϐργανο, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη 
των δικαιολογητικών κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του αρ. 103 του Ν. 4412/2016  και τη 
διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για τη λόψη 
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απϐφαςησ, εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ – ςϑμφωνα με τισ παρ.3, 4 ό 5 του ϊρθρου 103 
του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχϑει - εύτε κατακϑρωςησ τησ ϑμβαςησ.Επιςημαύνεται ϐτι, η αρμϐδια 
επιτροπό του διαγωνιςμοϑ, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακϑρωςη 
τησ ςϑμβαςησ για ολϐκληρη ό μικρϐτερη ποςϐτητα κατϊ ποςοςτϐ ανϊλογο με τη διϊρκεια τησ 
ςϑμβαςησ απϐ την υπογραφό τησ ςε ςχϋςη με τη διϊρκεια αυτόσ. 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 
επικυρώνονται με την απϐφαςη κατακϑρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη κατακϑρωςησ, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των 
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που 
ϋχει υποβϊλει αποδεκτό προςφορϊ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 100 του Νϐμου 4412/2016, ωσ ιςχϑει, 
εκτϐσ απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο, με κϊθε πρϐςφορο τρϐπο, ϐπωσ με τηλεομοιοτυπύα, 
ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςϑμφωνα 
με το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Η εν λϐγω απϐφαςη αναφϋρει την προθεςμύα για την αναςτολό τησ ςϑναψησ τησ ϑμβαςησ 
ςϑμφωνα με την επϐμενη παρϊγραφο 3.4. 

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και ιδύωσ η ςϑναψη τησ ϑμβαςησ 
επϋρχονται εφϐςον ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα κϊτωθι : 

α)  Ωπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 333Α (παρϊγραφοσ 3.4 παροϑςασ) 
και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, η ϋκδοςη Απϐφαςησ επύ αυτόσ ό η πϊροδοσ ϊπρακτησ τησ 
προθεςμύασ του πρώτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και 

β) κοινοπούηςη τησ Απϐφαςησ κατακϑρωςησ ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο, εφϐςον ο τελευταύοσ 
υποβϊλλει, ϋπειτα απϐ ςχετικό πρϐςκληςη, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, ςτην θα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
πρϐςωπο του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μϐνο 
ςτην περύπτωςη ϊςκηςησ ϋνςταςησ κατϊ τησ Απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη δόλωςη 
ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ, η οπούα ςυντϊςςει ςχετικϐ πρακτικϐ 
που ςυνοδεϑει την ϑμβαςη.  

Η Αναθϋτουςα Αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, 
θϋτοντϊσ του προθεςμύα που δε μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη 
τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρϐςκληςησ. Σο ςυμφωνητικϐ ϋχει αποδεικτικϐ χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην 
τεθεύςα προθεςμύα, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 103 για τον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικόσ απϐψεωσ 
προςφορϊ. 

3.4 Ενςτϊςεισ 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η προθεςμύα 
ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον 
ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα ό απϐ τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ 
Διακόρυξησ, υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ, πριν απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών.   

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν την ςϑναψη τησ 
ϑμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνταςησ δεν μπορεύ να κωλϑει την πρϐοδο τησ 
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.  
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Η ϋνςταςη υποβϊλλεται, ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. H Αναθϋτουςα  Αρχό αποφαςύζει 
αιτιολογημϋνα, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ αξιολϐγηςησ ενςτϊςεων, 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών, απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ η οπούα μπορεύ να γύνει και με ηλεκτρονικϊ μϋςα. 
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ Διακόρυξησ ό τησ πρϐςκληςησ η Αναθϋτουςα Αρχό 
αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με 
την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ.  

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με  την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 
καταβολό παραβϐλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςοϑ ύςου με το ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ϑμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό απϐ 
το αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ και την 
ακϑρωςη τησ πρϊξησ ό τησ παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται 
επύ τησ ϋνταςησ, ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ Ϊδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατϊ 
τα οριζϐμενα ςτο Π.Δ. 18/1989 (Α’-8). 

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων του 
παρϐντοσ. Πϋραν απϐ την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχϐν 
προβλεπϐμενη απϐ γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμϐτητασ.  

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακϑρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο δεϑτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ -
8). 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ματαιώνει ό δϑναται να ματαιώςει εν ϐλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λϐγουσ και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετϊ 
απϐ γνώμη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ. Επύςησ, αν διαπιςτωθοϑν ςφϊλματα ό 
παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη του 
αρμϐδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το 
αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το 
ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ) 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ αξύασ 
τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α., και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ. Η εγγϑηςη 
καλόσ εκτϋλεςησ θα ιςχϑει για τουλϊχιςτον 24 μόνεσ απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' 
ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5 ςτοιχεύα τησ παροϑςασ και επιπλϋον τον αριθμϐ 
και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ϑμβαςησ. Σο περιεχϐμενϐ τησ εύναι ςϑμφωνο με το υπϐδειγμα που 
περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα IV τησ Διακόρυξησ και τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 
ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋναντι του Αναδϐχου. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη 
τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ 
αϑξηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ, ϐπωσ 
αυτό ειδικϐτερα ορύζει.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςϑνολϐ τησ μετϊ την ςϑνταξη απϐ την αρμϐδια 
επιτροπό του τελευταύου πρωτοκϐλλου οριςτικόσ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ του 
αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτϐκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 
αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρϐθεςμη παρϊδοςη θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ  
γίνεται μετά τθν αντιμετώπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Νϐμου 4412/2016, οι ϐροι τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το 
δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ λϐγω 
ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των 
υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την 
ευθϑνη του κυρύου αναδϐχου.  
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4.4.2 Κατϊ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ ο κϑριοσ ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αναφϋρει ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό το ϐνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ των 
υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφϐςον εύναι γνωςτϊ τη 
ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό. Επιπλϋον, υποχρεοϑται να γνωςτοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό 
κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ϑμβαςησ, καθώσ και τισ 
απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κϑριοσ ανϊδοχοσ 
χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λϐγω ϑμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 
ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδϐχου με 
υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ϑμβαςησ, αυτϐσ υποχρεοϑται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ 
διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του 
τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ϑμβαςησ εύτε απϐ τον ύδιο, εύτε απϐ νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα 
γνωςτοποιόςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ τηνωσ ϊνω διαδικαςύα.  

4.4.3 Η Αναθϋτουςα Αρχό επαληθεϑει τη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ για τουσ 
υπεργολϊβουσ, ϐπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ 
παραγρϊφου 2.2.6 τησ παροϑςασ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετοϑνται οι υποχρεώςεισ τησ 
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δϑναται να επαληθεϑςει τουσ ωσ ϊνω λϐγουσ και για 
τμόμα ό τμόματα τησ ςϑμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτοϑ. 

Όταν απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ απαιτεύ ό 
δϑναται να απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 
ςϑναψησ ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του 
Νϐμου 4412/2016και κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου 

 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.5.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 
του Νϐμου 4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ 
καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να 
ϋχει αποκλειςτεύ απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 
υποχρεώςεων που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει 
αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει 
του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Παραλαβό Τπηρεςιών - Σρόποσ πληρωμόσ 

5.1.1. Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα (ωσ 
περιγρϊφεται ςτο προηγοϑμενο ϊρθρο) και θα πιςτοποιεύται ανϊ τρύμηνο με την ςϑνταξη 
πρωτοκϐλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των παραχθϋντων υπηρεςιών απϐ την 
επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτόθηκε για αυτϐ τον ςκοπϐ. Μετϊ την παραλαβό των υπηρεςιών 
ανϊ τρύμηνο, θα υπογρϊφεται το πρωτϐκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ απϐ την ωσ 
ϊνω Επιτροπό.  

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςϑνταξη των προαναφερθϋντων 
πρωτϐκολλων και την προςκϐμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου απϐ τον εκϊςτοτε ανϊδοχο, ςε ϋξι (6) 
ιςόποςεσ καταβολϋσ-πληρωμϋσ. 

Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών 
και δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του Νϐμου 
4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 
υπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο ςϑμφωνα με ϐςα αναφϋρονται ςτην υπ’ αριθ: 134453 Κ.Τ.Α 
απϐ 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β’) Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των δαπανών του Προγρϊμματοσ 
Δημοςύων Επενδϑςεων – ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ Τπουργικόσ 
Απϐφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’). 

5.1.2. Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα 
με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό υπηρεςύασ ςτον τϐπο 
και με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Ιδύωσ βαρϑνεται με τισ ακϐλουθεσ 
κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται. 

β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου 
3% και ςτην επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη 
φϐρου επύ τησ καθαρόσ ςυμβατικόσ αξύασ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 64 του Νϐμου 4172/2013. 

5.1.3 Απαγορεϑεται η εκχώρηςη ςε ϊλλο πρϐςωπο των εκ τησ ςυμβϊςεωσ απορρεουςών 
υποχρεώςεων του αναδϐχου καθώσ και η εκχώρηςη των απαιτόςεών του ςε οποιοδόποτε τρύτο 
Υυςικϐ ό Νομικϐ πρϐςωπο. Κατ’ εξαύρεςη, επιτρϋπεται η εκχώρηςη των δικαιωμϊτων του ςε 
αναγνωριςμϋνα Πιςτωτικϊ Ιδρϑματα, με ςκοπϐ την ϋκδοςη εγγυητικών επιςτολών ό λϐγω 
ςϑμβαςησ πύςτωςησ με ανοικτϐ (αλληλϐχρεο) λογαριαςμϐ απ’ αυτϊ. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ 

5.2.1 Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται 
υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ την ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν, εϊν 
δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, που εύναι ςϑμφωνεσ με την ϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν υπερβεύ 
υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ, λαμβανομϋνων υπϐψη των παρατϊςεων. 
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την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό ϐχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη 
περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτϐσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη 
ςυμμϐρφωςη του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των δϋκα πϋντε (15) ημερών. Αν η 
προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό ϐχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται 
αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ απϐ την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω 
προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ. 

τον Ανϊδοχο που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την ϑμβαςη, επιβϊλλεται, μετϊ απϐ κλόςη του για 
παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπϐμενοσ απϐ το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλειςμϐσ απϐ τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

5.2.2 Ποινικϋσ ρότρεσ  

ϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχϑει, αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ 
υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ ϑμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρϐνου 
τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη 
Απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ποινικϋσ ρότρεσ δϑναται να επιβϊλλονται και για πλημμελό 
εκτϋλεςη των ϐρων τησ ϑμβαςησ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ:  

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 
προβλεπϐμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ϑμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων 
προθεςμιών τησ αντύςτοιχησ προθεςμύασ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ 
αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα,  

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ Υ.Π.Α. επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα,  

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ απϐ τισ 
επιβαλλϐμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ϑμβαςησ και δϑνανται να 
ανακαλοϑνται με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που 
αφοροϑν ςτισ ωσ ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθοϑν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια 
και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προϒπϐθεςη ϐτι το ςϑνολο τησ ςϑμβαςησ ϋχει 
εκτελεςτεύ πλόρωσ και 

δ) τυχϐν ϊλλεσ ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για πλημμελό εκτϋλεςη των ςυμβατικών 
υποχρεώςεων, εφϐςον προβλϋπονται ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη. Σο ςϑνολο των ποινικών ρητρών 
αυτόσ τησ περύπτωςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το δϋκα τοισ εκατϐ (10%) τησ αξύασ τησ 
ϑμβαςησ, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα η Αναθϋτουςασ Αρχό αποφαςύςει ϊλλωσ. 

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου.  

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον 
ανϊδοχο ϋκπτωτο. 

5.2.3 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 
τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον:  

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ.  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ απϐ 
τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 
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γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 
που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη 
του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

5.2.4 Ανωτϋρα Βύα 

Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη δεν ευθϑνονται για τη μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών τουσ υποχρεώςεων, 
ςτο μϋτρο που η αδυναμύα εκπλόρωςησ οφεύλεται ςε περιςτατικϊ ανωτϋρασ βύασ.  Η απϐδειξη τησ 
ανωτϋρασ βύασ βαρϑνει αυτϐν που την επικαλεύται. 
Ο Ανϊδοχοσ, επικαλοϑμενοσ υπαγωγό τησ αδυναμύασ εκπλόρωςησ υποχρεώςεών του ςε γεγονϐσ 
που εμπύπτει ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, οφεύλει να γνωςτοποιόςει και επικαλεςτεύ προσ την 
Αναθϋτουςα Αρχό τουσ ςχετικοϑσ λϐγουσ και περιςτατικϊ εντϐσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι 
(20) ημερών απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. Η 
Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεοϑται να απαντόςει εντϐσ τριών (3) ημερών απϐ λόψεωσ του ςχετικοϑ 
αιτόματοσ του Αναδϐχου, διαφορετικϊ με την πϊροδο ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ τεκμαύρεται η 
αποδοχό του αιτόματοσ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να υποβϊλει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ, ενώπιον του φορϋα 
που εκτελεύ τη ϑμβαςη, κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει 
των ϐρων των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικοϑ φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6. (Ειδικού ϐροι 
εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ την 
ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ Απϐφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμϐδιο 
αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του προβλεπϐμενου ςτισ περιπτώςεισ β' και δ' 
τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 οργϊνου, εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την 
ϊςκηςη τησ αλλιώσ θεωρεύται ςιωπηρϐσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η 
ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φϑςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απϐφαςησ που επιβϊλλει 
κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό απϐ το αποφαινϐμενο 
αρμοδύωσ ϐργανο, η απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα προςφυγό, 
αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απϐφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει απϐ τισ ςυμβϊςεισ που 
ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ διακόρυξησ, επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 
αγωγόσ ςτο Διοικητικϐ Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςϑμβαςη, κατϊ τα 
ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του Νϐμου 4412/2016. Πριν απϐ την 
ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο Διοικητικϐ Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ 
προβλεπϐμενησ ςτο ϊρθρο 205 ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

5.5 Εμπιςτευτικότητα 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ απϐ τη λόξη ό λϑςη αυτόσ ο 
Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε 
τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικοϑ και διεθνοϑσ Σϑπου), χωρύσ την 
προηγοϑμενη 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 δϑναται να προβαύνει ςε δημϐςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Ϊργο, χωρύσ την 
προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οϑτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριϐτητεσ 
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αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεϑει την 
Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρϐπο, χωρύσ την προηγοϑμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και ϐλα τα εξουςιοδοτημϋνα 
απ’ αυτόν πρϐςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, παρϊ μϐνο ςτα πρϐςωπα που 
δικαιοϑνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτοϑσ κατϊ τη διϊρκεια και με την 
ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Ϊργου και αφοροϑν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδϐχου ό 
μεθϐδουσ υλοπούηςησ του Ϊργου. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικϐ του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμϑθειασ αναφορικϊ με κϊθε 
πληροφορύα που περιόλθε ς’ αυτοϑσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου («Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα») και δεςμεϑεται να μην αποκαλϑψει ό χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικϐ του οφεύλουν να απϋχουν, απϐ κϊθε χρόςη, μερικό ό ολικό, 
εύτε για λογαριαςμϐ τουσ, εύτε, για λογαριαςμϐ τρύτων, των ςτοιχεύων και γενικϊ των προςωπικών 
δεδομϋνων των υπαλλόλων και των εξυπηρετοϑμενων τησ Τπηρεςύασ μασ, που τα αποκτοϑν, με 
οποιοδόποτε τρϐπο κατϊ την υλοπούηςησ του παρϐντοσ ϋργου.  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώνει το προςωπικϐ του για το περιεχϐμενο τησ 
υποχρϋωςησ εχεμϑθειασ, ϐπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παροϑςα διακόρυξη και να ενημερώνει 
αμϋςωσ την Αναθϋτουςα Αρχό για κϊθε απώλεια ό μη εξουςιοδοτημϋνη αποκϊλυψη ό και χρόςη 
ςτοιχεύων που θα υποπϋςει ςτην αντύληψό του. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 

6.1.1 Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ και η διούκηςη αυτόσ 
διενεργεύται απϐ την καθ’ ϑλην αρμϐδια υπηρεςύα ό ϊλλωσ απϐ την υπηρεςύα η οπούα ορύζεται με 
απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η ανωτϋρω υπηρεςύα ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο αποφαινϐμενο 
ϐργανο για ϐλα τα ζητόματα που αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ 
ϑμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων 
μϋτρων λϐγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω ϐρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη 
του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του 
ϊρθρου 132.  

6.2.2 Η αρμϐδια υπηρεςύα μπορεύ, με απϐφαςό τησ ιδύωσ ςε ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών που η 
εκτϋλεςό τουσ απαιτεύ ςυνεχό παρακολοϑθηςη ςε ημερόςια βϊςη, να ορύζει για την 
παρακολοϑθηςη τησ ϑμβαςησ ωσ επϐπτη με καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ. Με 
την ύδια απϐφαςη, ιδύωσ ςε περιπτώςεισ πολϑπλοκων υμβϊςεων, δϑνανται να ορύζονται και 
ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ ό των εξυπηρετοϑμενων απϐ την ϑμβαςη φορϋων, 
ςτουσ οπούουσ ανατύθενται επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ϑμβαςησ. ε αυτό 
την περύπτωςη ο επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  

6.2.3 Σα καθόκοντα του επϐπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου 
τησ ϑμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμϐρφωςησ του αναδϐχου με τουσ ϐρουσ τησ ϑμβαςησ. 
Με ειςόγηςη του επϐπτη η υπηρεςύα που διοικεύ τη ϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με 
οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον ανϊδοχο που αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ. 

6.2 Διϊρκεια ςύμβαςησ 

6.2.1. Η διϊρκεια τησ ϑμβαςησ ορύζεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ απϐ την υπογραφό αυτόσ 

Ο ςυμβατικϐσ χρϐνοσ παρϊδοςησ των υπηρεςιών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν απϐ τη λόξη του 
αρχικοϑ ςυμβατικοϑ χρϐνου παρϊδοςησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 206 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχϑει. την περύπτωςη παρϊταςησ του ςυμβατικοϑ χρϐνου παρϊδοςησ ςυνεπεύα 
λϐγων ανωτϋρασ βύασ ό ϊλλων ιδιαιτϋρωσ ςοβαρών λϐγων που καθιςτοϑν αντικειμενικώσ αδϑνατη 
την εμπρϐθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών ειδών, δεν επιβϊλλονται κυρώςεισ. ε κϊθε ϊλλη 
περύπτωςη παρϊταςησ του ςυμβατικοϑ χρϐνου παρϊδοςησ, επιβϊλλονται οι κυρώςεισ που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 207. 

 

6.2.2. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη 
απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μϋχρι το 50% αυτόσ ϑςτερα απϐ ςχετικϐ αύτημα του αναδϐχου 
που υποβϊλλεται πριν απϐ τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ 
περιπτώςεισ που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του αναδϐχου. Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια τησ 
ςϑμβαςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, αν λόξει η παραταθεύςα, κατϊ τα 
ανωτϋρω, διϊρκεια, χωρύσ να υποβληθοϑν ςτην αναθϋτουςα αρχό τα παραδοτϋα τησ ςϑμβαςησ, ο 
ανϊδοχοσ κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου 
μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που 
χορηγόθηκε επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του Νϐμου 
4412/2016 και το ϊρθρο 5.2.2 τησ παροϑςασ. 
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6.3 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

6.3.1 Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων γύνεται τμηματικϊ, ςε μηνιαύα 
βϊςη, απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ϋχει ςυγκροτηθεύ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 
221, με απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

6.3.2 Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ, ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτη ςϑμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Μετϊ την ολοκλόρωςη 
τησ διαδικαςύασ, η επιτροπό παραλαβόσ:  

α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ , εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ 
ςϑμβαςησ χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου,  

β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την απϐρριψη των παρεχομϋνων 
υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 4.  

Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ.  

6.3.3 Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται 
πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που 
αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν 
οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐτητα των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό 
παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

6.3.4 Για την εφαρμογό τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακϐλουθα:  

α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη 
απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν 
λϐγω παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η 
οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη 
τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό 
παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει 
ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη. 

β) Αν διαπιςτωθεύ ϐτι επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του 
αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ, με την 
επιφϑλαξη των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα 
υποβολόσ του παραδοτϋου απϐ τον οικονομικϐ φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο 
παραλαβόσ τησ παραγρϊφου 2 ό πρωτϐκολλο με παρατηρόςεισ τησ παραγρϊφου 3, θεωρεύται ϐτι 
η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

6.3.6 Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του 
αναδϐχου, πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που 
ςυγκροτεύται με απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να 
ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ και τα μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 1. Η παραπϊνω επιτροπό 
παραλαβόσ προβαύνει ςε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται απϐ την ςϑμβαςη και 
ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτϐκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ 
δεν επιςτρϋφονται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων των προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και 
τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε απϐ την αρχικό 
επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται υπϐψη. 

6.4 Απόρριψη παραδοτϋων – Αντικατϊςταςη 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό /και 
παραδοτϋων με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 
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εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη 
αυτό.  

Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η προθεςμύα που 
ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ 
τησ ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του Νϐμου 
4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2.2 τησ παροϑςασ, λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα 
ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται 
ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

6.5 Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου 

6.6.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ 
αμετϊκλητα για ϋνα απϐ τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.3.1τησ παροϑςασ, η 
αναθϋτουςα αρχό δϑναται να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςϑμβαςη και να αναζητόςει τυχϐν 
αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Αςτικοϑ Κώδικα, περύ 
αμφοτεροβαρών ςυμβϊςεων.  
 
6.6.2 Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 
τεθεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται 
ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται, ομούωσ, να καταγγεύλει μονομερώσ τη 
ςϑμβαςη και να αναζητόςει τυχϐν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του 
Αςτικοϑ Κώδικα.  
 
6.6.3 ε αμφϐτερεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καταγγελύασ τησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 
δϑναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ, μειοδϐτη/εσ τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν την παροχό 
των υπηρεςιών του εκπτώτου αναδϐχου, με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ και βϊςει τησ 
προςφορϊσ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρητό ρότρα υποκατϊςταςησ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαιτόςεισ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ αντικειμϋνου : Όπωσ μνημονεύεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
– Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ 

Ομϊδα Ϊργου/ χόμα Διούκηςησ τησ ϑμβαςησ - 

Διϊρκεια ςϑμβαςησ - Φρϐνοι παρϊδοςησ Όπωσ μνημονεύεται ςτο Παρϊρτημα III-Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ. 

Τπεργολαβύα όπωσ αναλυτικϊ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 4.4 τησ παρούςασ. 

Σϐποσ υλοπούηςησ / παρϊδοςησ Όπωσ μνημονεύεται ςτο Παρϊρτημα III-Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ. 

Παραδοτϋα - Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολοϑθηςησ Όπωσ μνημονεύεται ςτο Παρϊρτημα 
III-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ. 

Εγγυόςεισ - Σεχνικό Τποςτόριξη Όπωσ μνημονεύεται ςτο Παρϊρτημα III-Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ - Απαιτόςεισ. 

Προαιρϋςεισ :  - 

Παρατϊςεισ, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχϑει. 

Σροποπούηςη ϑμβαςησ, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςτη παρϊγραφο 4.5 τησ παροϑςησ. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φρηματοδϐτηςη όπωσ αναλυτικϊ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 1.3 τησ παρούςασ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςϑμβαςησ ςε ευρώ, χωρύσ ΥΠΑ  :  όπωσ αναλυτικϊ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 
1.3 τησ παρούςασ. 

Υ.Π.Α. - Κρατόςεισ - δικαιώματα τρύτων – επιβαρϑνςεισ, όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 1.3 και 5.1 τησ παρούςασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋα1 και τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η 
αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ 
αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 
- Ονομαςύα: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 
- Κωδικϐσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : [88868] 
- Σαχυδρομικό διεϑθυνςη / Πϐλη / Σαχ. Κωδικϐσ: Π. Κανελλοποϑλου 4, Αθόνα, Σ.Κ. 101 77   
- Αρμϐδιοι για πληροφορύεσ: Τπαςτυνϐμοσ Α΄ ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδϐςιοσ 

   Αρχιφϑλακασ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταϑροσ 
- Σηλϋφωνο: 210 7487551 
- Ηλ. ταχυδρομεύο: [ydeap@yptp.gr 
- Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη δικτυακοϑ τϐπου): http://www.ydeap.gr 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
- Σύτλοσ ό ςϑντομη περιγραφό τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικοϑ 
CPV): «Παροχό Τπηρεςιών νομικοϑ ςυμβοϑλου 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 Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την δημοςιονομικό 
περύοδο 2014-2020», κωδικϐσ CPV: 79140000-7 
- Κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 
- Η ςϑμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 
- Εφϐςον υφύςτανται, ϋνδειξη ϑπαρξησ ςχετικών τμημϊτων:  
Α) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ, προϒπολογιςμϐσ τριϊντα 
χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον 
αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%). (ϑνολο 37.200,00 €),  
Β) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ϑνορα και Θεωρόςεισ,  
προϒπολογιςμϐσ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 
κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €) και  
Γ) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 
προϒπολογιςμϐσ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 
κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €). 
 
- Αριθμϐσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο απϐ την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 
[……] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

                                                           
1
 ε περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό /αναθϋτων φορϋασ εύναι περιςςϐτερεσ (οι) τησ (του) μύασ 

(ενϐσ) θα αναφϋρεται το ςϑνολο αυτών 
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 
Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

τοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 
Αριθμϐσ φορολογικοϑ μητρώου (ΑΥΜ): 
Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, 
αναφϋρετε ϊλλον εθνικϐ αριθμϐ 
ταυτοπούηςησ, εφϐςον απαιτεύται και 
υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 
Αρμϐδιοσ ό αρμϐδιοιi : 
Σηλϋφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομεύο: 
Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη 
δικτυακοϑ τϐπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι πολϑ μικρό, 
μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςηii; 

 

Σρόποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη 
διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 
απϐ κοινοϑ με ϊλλουσiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εϊν ναι αναφϋρεται η απϐφαςη ϋγκριςησ 
του αρμοδύου οργϊνου εκϊςτου μϋλουσ για 
τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ: {........} 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΣΕΤΔ από τουσ ϊλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
Εϊν ναι: 
α) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ 
ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 
β) Αναφϋρετε τον ρϐλο του οικονομικοϑ 
φορϋα ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   
(επικεφαλόσ, υπεϑθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα 
καθόκοντα …): 
γ) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ που ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ ςτη 
διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ: 
δ) Αναφϋρετε τον τρϐπο ςυνεργαςύασ 
ε) Προςδιορύςτε τον επικεφαλόσ οικονομικϐ 
φορϋα τησ ϋνωςησ: 
ςτ) Προςδιορύςτε το μϋροσ του ϋργου 
(οικονομικϐ και φυςικϐ αντικεύμενο), που 
αναλαμβϊνετε:  

 
α) [……] 
 
β) [……] 
 
 
 
γ) [……] 
 
 
δ) [……] 
ε) [……] 
 
ςτ) [……] 

Σμόματα Απϊντηςη: 
Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό 
των τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικϐσ 
φορϋασ επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 
Ονοματεπώνυμο ςυνοδευϐμενο απϐ την 
ημερομηνύα και τον τϐπο γϋννηςησ εφϐςον 
απαιτεύται: 

[……] 
[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπϐ την ιδιϐτητα [……] 
Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 
Σηλϋφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 
Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα 
ςχετικϊ με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ 
τησ, την ϋκταςη, τον ςκοπϐ …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΩΝiv  

τόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 
ικανϐτητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων 
προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια 
επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και 
ςτα (τυχϐν) κριτόρια και κανϐνεσ που 
καθορύζονται ςτο μϋροσ V κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 
ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ 
ςχετικούσ φορεύσ, δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ 
αυτών.  

Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ 
υπηρεςύεσ, εύτε ανόκουν απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι 
υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το 
τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο οικονομικόσ φορϋασ για 
την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ 
φορϋασ, παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV 
και V για κϊθε ϋνα από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
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Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 
οικονομικόσ φορϋασ  

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται 
ρητώσ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Τπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται να 
αναθϋςει οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςϑμβαςησ 
ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των 
προτεινϐμενων υπεργολϊβων και το 
ποςοςτϐ τησ ςϑμβαςησ που θα αναλϊβουν:  
[…] 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητούν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ (κατ' 

εφαρμογό του ϊρθρου 131 παρ. 5 ό εφόςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ  

προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςύμβαςησ που 

υπερβαύνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ενότητα, 

παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α 

και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα 

υπεργολϊβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσv 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακϐλουθοι λϐγοι αποκλειςμοϑ: 

 ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηvi· 

 δωροδοκύαvii,viii· 

 απϊτηix· 

 τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ 

δραςτηριότητεσx· 

 νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασxi· 

 παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ 
καταδύκεσ: 

Απϊντηςη: 

Τπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απόφαςη εισ βϊροσ του οικονομικού 
φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπουxiii το 
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, 
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό 
ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για ϋναν απϐ 
τουσ λϐγουσ που παρατύθενται ανωτϋρω 
(ςημεύα 1-6), ό καταδικαςτικό απϐφαςη η 
οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ 
το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ 
απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που 
εξακολουθεύ να ιςχϑει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 
ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]xiv 

Εϊν ναι, αναφϋρετεxv: 
α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ 
απϐφαςησ προςδιορύζοντασ ποιο απϐ τα 
ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και τον λϐγο ό τουσ 
λϐγουσ τησ καταδύκησ, 
β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 
γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 
καταδικαςτικό απόφαςη: 

 
α) Ημερομηνύα:[   ],  
ςημεύο-(-α): [   ],  
λϐγοσ(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ [……] 
και ςχετικϐ(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 
ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
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[……][……][……][……]xvi 
ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 
αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 
ϑπαρξη ςχετικοϑ λϐγου αποκλειςμοϑ 
(«αυτοκϊθαρςη»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκανxviii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει 
ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ 
την πληρωμό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησxix, ςτην Ελλϊδα και 
ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχϐν 
εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εϊν ϐχι αναφϋρετε:  
α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο 
πρϐκειται: 
β) Ποιο εύναι το ςχετικϐ ποςϐ; 
γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 
υποχρεώςεων; 
1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
απϐφαςησ; 
- Η εν λϐγω απϐφαςη εύναι τελεςύδικη και 
δεςμευτικό; 
- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό 
ϋκδοςησ απϐφαςησ 
- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, 
εφϐςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη 
διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ: 
2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 
δ) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 
υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ που οφεύλει 
ςυμπεριλαμβανϐμενων  κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των 
προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ 
διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ ;xx 

ΥΟΡΟΙ 
 

ΕΙΥΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να 
αναφερθοϑν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να 
αναφερθοϑν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 
καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 
παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 
αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη 
ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 
παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ 
τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαύουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εϊν ναι, ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει 
μϋτρα που να αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ϑπαρξη αυτοϑ του λϐγου 
αποκλειςμοϑ («αυτοκϊθαρςη»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν: […….............] 

Βρύςκεται ο οικονομικϐσ φορϋασ ςε 
οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ 
καταςτϊςεισxxiii : 
α) πτώχευςη, ό  
β) διαδικαςύα εξυγύανςησ, ό 
γ) ειδικό εκκαθϊριςη, ό 
δ) αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό 
ό απϐ το δικαςτόριο, ό 
ε) ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ 
ςυμβιβαςμοϑ, ό  
ςτ) αναςτολό επιχειρηματικών 
δραςτηριοτότων, ό  
ζ) ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 
προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα 
προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου 
Εϊν ναι: 
- Παραθϋςτε λεπτομερό ςτοιχεύα: 
- Διευκρινύςτε τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ 
ωςτϐςο ο οικονομικϐσ φορϋασ, θα δϑναται 
να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβανϐμενησ 
υπϐψη τησ εφαρμοςτϋασ εθνικόσ νομοθεςύασ 
και των μϋτρων ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη τησ 
επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ υπϐ αυτϋσ 
τισ περιςτϊςεισxxiv  
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): [……][……][……] 

Ϊχει διαπρϊξει ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμαxxv; 
Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικϐσ φορϋασ 
μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν:  
[..........……] 

Γνωρύζει ο οικονομικϐσ φορϋασ την ϑπαρξη 
τυχϐν ςύγκρουςησ ςυμφερόντωνxxvi, λϐγω 
τησ ςυμμετοχόσ του ςτη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ; 
Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Ϊχει επιδεύξει ο οικονομικϐσ φορϋασ ςοβαρό 
ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλειαxxvii κατϊ 
την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο 
πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, 
προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ 
παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 
πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ 
ςϑμβαςησ , αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ 
κυρώςεισ;  
Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικϐσ φορϋασ 
μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν: 
[……] 

Μπορεύ ο οικονομικϐσ φορϋασ να 
επιβεβαιώςει ϐτι: 
α) δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών 
δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτοϑνται για την 
εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων 
αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των κριτηρύων 
επιλογόσ, 
β) δεν ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ 
αυτϋσ, 
γ) όταν ςε θϋςη να υποβϊλλει χωρύσ 
καθυςτϋρηςη τα δικαιολογητικϊ που 
απαιτοϑνται απϐ την αναθϋτουςα 
αρχό/αναθϋτοντα φορϋα  
 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

ΑΔΑ: ΡΗΛΛ46ΜΚ6Π-ΞΟΙ
19PROC005659411 2019-10-04



 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ», 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ» 
 

 

 
ελύδα 56 

Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενϐτητα  ό ενϐτητεσ Α ϋωσ Δ του παρϐντοσ μϋρουσ), ο 
οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ϐτι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η 
αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 
πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο 
οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a του Μϋρουσ ΙV χωρύσ να 
υποχρεούται να ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων 
κριτηρύων επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού ϐλα τα απαιτοϑμενα κριτόρια 
επιλογόσ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη.  

Καταλληλότητα Απϊντηςη 
Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 
εγγεγραμμϋνοσ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε 
οικεύο Δικηγορικϐ ϑλλογο, ό ςτα ςχετικϊ 
επαγγελματικϊ μητρώα του κρϊτουσ μϋλουσ 
εγκατϊςταςόσxxviii του: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

[…] 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων):  
[……][……][……] 

Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και 
επαγγελματικών προςόντων διατύθενται 
από: 

α) τον επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Έργου 

α) [τύτλοι ςπουδών και επαγγελματικό 
εμπειρύα ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ 
Προκόρυξησ (ϊρθρο 5 παρ. 1 β του Μϋρουσ 
Α’ του Παραρτόματοσ Β)]  
  
τα ςτοιχεύα επαγγελματικόσ εμπειρύασ 
περιλαμβϊνονται κατ’ ελϊχιςτον, τα 
ςυγχρηματοδοτοϑμενα ϋργα καθώσ και οι 
διαδικαςύεσ ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων 
που ςυμμετεύχε ο Τπεϑθυνοσ Ϊργου, ο 
Εργοδϐτησ / Αποδϋκτησ των 
προςφερϐμενων υπηρεςιών, και ο χρϐνοσ 
απαςχϐληςησ ςτο ϋργο (απϐ μόνασ / ϋτοσ - 
ϋωσ μόνασ / ϋτοσ).xxix 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 
Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 
οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 
οργανιςμοϑ για να ϋχει τη δυνατϐτητα να 

 
 
Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρϐκειται και 
δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικϐσ 
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παρϊςχει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςόσ του 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

φορϋασ:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη.  

Οικονομικό και χρηματοοικονομικό 
επϊρκεια 

Απϊντηςη: 

Ο ςυνολικϐσ μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ 
εργαςιών του οικονομικού φορϋα για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι ο εξόσ 
xxx: 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(αριθμϐσ ετών, μϋςοσ κϑκλοσ εργαςιών):  
[……],[……][…]νϐμιςμα 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων):  
[……][……][……] 

3) ε περύπτωςη που οι πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τον κϑκλο εργαςιών (γενικϐ ό 
ειδικϐ) δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολϐκληρη 
την απαιτοϑμενη περύοδο, αναφϋρετε την 
ημερομηνύα που ιδρϑθηκε ό ϊρχιςε τισ 
δραςτηριϐτητϋσ του ο οικονομικϐσ φορϋασ: 

[…................................…] 
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Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ ϋχουν οριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό 
διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη 
διακόρυξη . 

Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα Απϊντηςη: 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αναφορϊσxxxi, 
ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ 
ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του 
εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 
Κατϊ τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ καταλϐγου 
αναφϋρετε περιγραφό τησ ςϑμβαςησ, τα 
ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 
δημϐςιουσ ό ιδιωτικοϑσxxxii: 

Αριθμϐσ ετών (η περύοδοσ αυτό 
προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 
ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φό 

ποςϊ ημερομη
νύεσ 

παραλόπ
τεσ 

    
 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου 
αναφορϊσxxxiii, ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 
αναλϊβει την παροχό των ακόλουθων 
υπηρεςιών του εύδουσ που ϋχει 
προςδιοριςτεύ: 
Κατϊ τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ καταλϐγου 
αναφϋρετε περιγραφό τησ ςϑμβαςησ με  
ειδικϐτερη αναφορϊ ςτο ν. 4412/2016, τα 
ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 
δημϐςιουσ ό ιδιωτικοϑσxxxiv, καθώσ και  

Αριθμϐσ ετών (η περύοδοσ αυτό 
προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 
ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη):  
[…...........] 
 
 
 

Περιγραφό πος
ϊ 

Ημ/ν
ύεσ 

παραλόπτεσ 

    
 

10) Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται, να 
αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 
υπεργολαβύασxxxv το ακϐλουθο τμόμα (δηλ. 
ποςοςτό) τησ ςϑμβαςησ: 

[....……] 
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Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα 
μϋρη Ι – IV ανωτϋρω εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε 
περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ 
καθυςτϋρηςη, να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που 
αναφϋρονταιxxxvi, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
απευθεύασ με πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται 
δωρεϊνxxxvii. 

β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτην  ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ, προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε 
δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτο παρόν Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ για τουσ ςκοπούσ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την ανϊθεςη του ϋργου 
«Παροχό Τπηρεςιών νομικοϑ ςυμβοϑλου για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ 
τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε ωσ 
Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020» (CPV 72224000-1 και 
79140000-7, κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ...................). 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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------------------ 

i ε περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό /αναθϋτων φορϋασ εύναι περιςςϐτερεσ (οι) τησ (του) 
μύασ (ενϐσ) θα αναφϋρεται το ςϑνολο αυτών 

ii Επαναλϊβετε τα ςτοιχεύα των αρμοδύων, ϐνομα και επώνυμο, ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

iii Βλϋπε ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ, τησ 6ησ ΜαϏου 2003, ςχετικϊ με τον οριςμϐ των πολϑ μικρών, 
των μικρών και των μεςαύων επιχειρόςεων (ΕΕ L 124 τησ 20.5.2003, ς. 36). Οι πληροφορύεσ αυτϋσ 
απαιτοϑνται μϐνο για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ.  

Πολύ μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγότερουσ από 10 εργαζομϋνουσ και 
τησ οπούασ ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγότερουσ από 50 εργαζομϋνουσ και τησ 
οπούασ ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεςαύεσ επιχειρόςεισ: επιχειρόςεισ που δεν εύναι ούτε πολύ μικρϋσ ούτε μικρϋσ και οι 
οπούεσ απαςχολούν λιγότερουσ από 250 εργαζομϋνουσ και των οπούων ο ετόςιοσ κύκλοσ 
εργαςιών δεν υπερβαύνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ό το ςύνολο του ετόςιου 
ιςολογιςμού δεν υπερβαύνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικϐτερα ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό ϊλλου παρϐμοιου καθεςτώτοσ. 

v  Επιςημαύνεται ϐτι ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο του ϊρθρου 78 “Όςον αφορϊ τα κριτόρια 
που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που ορύζονται ςτην 
περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ ό με την ςχετικό 
επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν ωςτόςο να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ 
απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.” 

vi ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 73 παρ. 3 α, εφϐςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η κατ' εξαύρεςη παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ  για 
επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 24ησ 
Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008, 
ς. 42). 

viii ϑμφωνα με ϊρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) αναφϋρεται 
ωσ “διαφθορϊ”. 

ix Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 22ασ Ιουλύου 2003 για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 
ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβϊνει επύςησ τη διαφθορϊ ϐπωσ 
ορύζεται ςτο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), «Κύρωςη και εφαρμογό τησ ύμβαςησ ποινικού δικαύου 
για τη διαφθορϊ και του Πρόςθετου ς΄ αυτόν Πρωτοκόλλου» (αφορϊ ςε  προςθόκη καθόςον ςτο ν. 
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφϋρεται η κεύμενη νομοθεςύα). 

x Κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με τη προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48)  ϐπωσ κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α) "Κύρωςη τησ ύµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών 
ςυµφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων και των ςυναφών µε αυτόν Πρωτοκόλλων. 
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xi Όπωσ ορύζονται ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο του υμβουλύου, τησ 13ησ Ιουνύου 
2002 για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3). Αυτϐσ ο λϐγοσ 
αποκλειςμοϑ περιλαμβϊνει επύςησ την ηθικό αυτουργύα ό την απϐπειρα εγκλόματοσ, ϐπωσ 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 τησ εν λϐγω απϐφαςησ-πλαύςιο. 

xii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου, τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και 
τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΥΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολό τησ νομιμοπούηςησ εςόδων από εγκληματικϋσ 
δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”. 

xiii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου, τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ 
ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ 
απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1) η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (ΥΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και προςταςύα των θυμϊτων αυτόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ.". 

xiv Η εν λϐγω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ 
(Ε.Π.Ε) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτϋσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ( 
βλ. τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 ) 

xv Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvi Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvii  Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xviii Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ με τελεςύδικη απϐφαςη απϐ τη ςυμμετοχό ςε 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δε μπορεύ να κϊνει χρόςη αυτόσ τησ 
δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη (ϊρθρο 73 παρ. 
7 τελευταύο εδϊφιο)  

xix Λαμβανομϋνου υπϐψη του χαρακτόρα των εγκλημϊτων που ϋχουν διαπραχθεύ (μεμονωμϋνα, 
κατ᾽ εξακολοϑθηςη, ςυςτηματικϊ ...), η επεξόγηςη πρϋπει να καταδεικνϑει την επϊρκεια των 
μϋτρων που λόφθηκαν.  

xx την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του 
ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν 
τϐςο την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη (ϊρθρο 73 παρ. 2 δεϑτερο εδϊφιο).  

xxi ημειώνεται ϐτι, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφϐςον προβλϋπεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ λϐγω 
αθϋτηςησ υποχρεώςεων καταβολόσ φϐρων ό αςφαλιςτικών ειςφορών κατ’ εξαύρεςη, για 
επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ ό/και  ϐταν ο αποκλειςμϐσ θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ 
ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ, ό ϐταν ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των 
υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε 
χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο 
τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73, πριν απϐ την εκπνοό τησ προθεςμύασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό ςε 
ανοικτϋσ διαδικαςύεσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ  

xxii Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 
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xxiii Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ  ό ςτο ϊρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απϐδοςη ϐρων εύναι ςϑμφωνη με την παρ. 4 του ϊρθρου 73 που διαφοροποιεύται απϐ τον 
Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) 

xxv  Ωρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφϐςον ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ γύνεται αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνη διϊταξη, να 
ςυμπληρωθεύ ανϊλογα το ΣΕΤΔ πχ ϊρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviiΌπωσ προςδιορύζεται ςτην παρϊγραφο 24 ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 

xxviii  Η απϐδοςη ϐρων εύναι ςϑμφωνη με την περιπτ. ςτ παρ. 4 του ϊρθρου 73 που 
διαφοροποιεύται απϐ τον Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α, οι οικονομικού φορεύσ από 
οριςμϋνα κρϊτη μϋλη οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που 
καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα αυτό. 

xxx  Μϐνον εφϐςον επιτρϋπεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

xxxi Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη 
εμπειρύασ που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxii Πρϋπει να απαριθμοϑνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τϐςο 
δημϐςιουσ ϐςο και ιδιωτικοϑσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxiii Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την 
τεκμηρύωςη εμπειρύασ που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxiv Πρϋπει να απαριθμοϑνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει 
τϐςο δημϐςιουσ ϐςο και ιδιωτικοϑσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxv Επιςημαύνεται ϐτι εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει τμόμα τησ ςϑμβαςησ 
ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου για την 
εκτϋλεςη του εν λϐγω τμόματοσ, τϐτε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτϐ ΣΕΤΔ για τουσ 
ςχετικοϑσ υπεργολϊβουσ, βλϋπε μϋροσ ΙΙ, ενϐτητα Γ ανωτϋρω.  

xxxvi Πρβλ και ϊρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii Τπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋα ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων) που παρϋχουν τη δυνατότητα ςτην αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να το 
πρϊξει. Όπου απαιτεύται, τα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να ςυνοδεύονται από τη ςχετικό ςυγκατϊθεςη για 
την εν λόγω πρόςβαςη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

 

1. Αντικεύμενο του ϋργου του εύναι η  παροχό υπηρεςιών νομικοϑ ςυμβοϑλου ςε θϋματα που 
ϊπτονται αφενϐσ των δημοςύων ςυμβϊςεων και αφετϋρου ςτην αντιμετώπιςη νομικών 
θεμϊτων που προκύπτουν κατϊ την υλοπούηςη, ϋλεγχο και πιςτοπούηςη των 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων και δρϊςεων των Σαμεύων, καθώσ και ςτην διαχεύριςη 
περιπτώςεων που χρόζουν επιςτημονικόσ τεκμηρύωςησ και ιδιαύτερησ νομικόσ 
προςϋγγιςησ τόςο κατϊ τον προγραμματιςμό και αξιολόγηςη των δρϊςεων, ϐςο και κατϊ 
την μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ.  

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. 

Ειδικότερα, ϋργο του θα εύναι: 

1. η γνωμοδότηςη επύ ερωτημϊτων που τύθενται από την υπηρεςύα μασ, αναφορικϊ 
με την προϋγκριςη που χορηγεύ αυτό (η Τπηρεςύα μασ): α) πριν την δημοςύευςη τησ 
προκόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, ϐπου θα ελϋγχεται το τεϑχοσ τησ προκόρυξησ, β) πριν την 
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ϐπου θα ελϋγχεται το ςχϋδιο τησ ςϑμβαςησ, γ) πριν την 
τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ, ϐπου θα ελϋγχεται η αιτιολϐγηςη τησ αναγκαιϐτητασ τησ 
τροποπούηςησ και η επϊρκεια τησ, δ) κατϊ την φϊςη αξιολϐγηςησ των προτϊςεων, για 
δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ που κατϊ την φϊςη επιλογόσ τησ ςυγχρηματοδϐτηςησ  τησ 
δρϊςησ/του ϋργου ϋχει όδη δημοςιευτεύ η προκόρυξη τουσ/ό και ϋχει υπογραφεύ η 
ςϑμβαςό τουσ, και ε) για τισ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ ςυμπληρωματικών 
ςυμβϊςεων, καθώσ για τισ ςυμβϊςεισ που υπογρϊφονται δυνϊμει ενεργοπούηςησ 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ. 

2. η υποςτόριξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ την επεξεργαςύα και κατϊρτιςη των 
προβλεπϐμενων λιςτών ελϋγχου,  

3. η υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην επιλογό 
πρϊξεων και ςτη νομιμότητα των δαπανών, 

4. η υποςτόριξη κατϊ τη διενϋργεια επαληθεύςεων και ςτην επιβολό δημοςιονομικών 
διορθώςεων,  

5. η υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων ςε θϋματα που αφοροϑν το 
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και το Εγχειρύδιο Διαδικαςιών αυτοϑ  

6. η υποςτόριξη του ϋργου τησ Τπηρεςύασ επύ νομικών ζητημϊτων ςε περύπτωςη 
διενϋργειασ ελϋγχου των δρϊςεων και / ό του τρϐπου οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ 
Τπηρεςύασ απϐ αρμϐδια εθνικϊ/κοινοτικϊ ελεγκτικϊ ϐργανα,  

7. η κατϊρτιςη ειδικών νομικών εκθϋςεων ςε νομικϊ ζητόματα, εφϐςον ζητηθεύ απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό και η ςυνειςφορϊ του ςτη ςύνταξη νομοθετικών ρυθμύςεων ό 
αντύςτοιχων νομικών κειμϋνων που αφορούν την Τπηρεςύα μασ, καθώσ και οι 
τυχϐν αντιρρόςεισ τησ Τπηρεςύασ μασ, επύ εκθϋςεων Ελεγκτικών Αρχών (εθνικϋσ ό 
κοινοτικϋσ) και 

ΑΔΑ: ΡΗΛΛ46ΜΚ6Π-ΞΟΙ
19PROC005659411 2019-10-04



 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ», 

«Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ» 
 

 

 
ελύδα 65 

8. η κατϊρτιςη μηνιαύου Νομοθετικού Δελτύου επικαιροποιημϋνησ 
νομοθεςύασ/νομολογύασ ςτουσ τομεύσ των Δημοςύων υμβϊςεων και του 
δημοςιονομικοϑ πλαιςύου ςυμπεριλαμβανομϋνων και των Αποφϊςεων του Δικαςτηρύου 
τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΔΕΕ) και των Εθνικών Δικαιοδοτικών Οργϊνων. 

9.  η ςυμβολό του ςτην επεξεργαςύα νομικών κειμϋνων και/ό εγγρϊφων, ϐςον αφορϊ το 
Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου και Μετανϊςτευςησ, Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ και Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ υνϐρων τησ επϐμενη 
δημοςιονομικόσ περύοδο 2021-2027, τϐςο ϐςον αφορϊ τουσ αντύςτοιχουσ Κανονιςμοϑσ 
ΕΕ, ϐςο και τισ αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ που απαιτοϑνται ςτην Εθνικό Νομοθεςύα, για την 
επιτυχό και ομαλό ϋναρξη τησ νϋασ περιϐδου. 

10. η υποχρϋωςη ,ςτο πλαύςιο τησ ϑμβαςησ που θα υπογραφεύ, για την παροχό  ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό τισ νομικϋσ Τπηρεςύεσ που θα του ζητοϑνται και οι οπούεσ 
περιλαμβϊνονται ςτο Αντικεύμενο του Ϊργου. Προσ τοϑτο, κατϊ την διϊρκεια τησ 
ϑμβαςησ η Αναθϋτουςα Αρχό θα αποςτϋλλει εγγρϊφωσ ςτον Ανϊδοχο ςχετικό εντολό 
για την παροχό των εκϊςτοτε απαιτοϑμενων νομικών υπηρεςιών προςδιορύζοντασ αυτϋσ 
και θϋτοντασ ενδεικτικϐ χρονοδιϊγραμμα παροχόσ αυτών, το οπούο θα ανϋρχεται ςε 
τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ απϐ την επομϋνη αποςτολόσ του αιτόματοσ-
ερωτόματοσ, πλην εξαιρετικών περιπτώςεων, ϐπου το προαναφερθϋν χρονικϐ διϊςτημα 
δϑναται να ςυντμηθεύ. Μετϊ την λόψη εκϊςτησ εντολόσ ωσ ανωτϋρω ο Ανϊδοχοσ θα 
προβαύνει ςτην παροχό των αιτοϑμενων Τπηρεςιών. 

11. η υποχρϋωςη  για την αυτοπρϐςωπη παρουςύα του, μϋςω ςτελϋχουσ τησ Ομϊδασ Ϊργου, 
τουλϊχιςτον μια (1) φορϊ την εβδομϊδα, για τϋςςερισ (4) ώρεσ. Ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεοϑται να παρύςταται εφϐςον του ζητηθεύ ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ που 
αφοροϑν τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ  (τακτικϋσ και ϋκτακτεσ), παρουςιϊζοντασ τα 
απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό λόψη αποφϊςεων.   

12. η υποχρϋωςη για τη ςυμμετοχό ςε ςυναντόςεισ ςτην ϋδρα τησ Τπηρεςύασ μασ ό ςτην 
ϋδρα (εντϐσ Αττικόσ) ςυνεργαζϐμενων Υορϋων τησ Τπηρεςύασ μασ (ενδεικτικϊ: 
Τπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Τπουργεύο Εξωτερικών, Υορεύσ Τλοπούηςησ), 
κατϐπιν προηγοϑμενησ ςυνεννϐηςησ με την Τπηρεςύα μασ. το πλαύςιο αυτϐ, δϑναται να 
ςυμμετϋχει ωσ Ειςηγητόσ, ςε διενεργοϑμενεσ απϐ την Τπηρεςύα μασ Ημερύδεσ, με 
ςυμμετοχό του προςωπικοϑ τησ Τπηρεςύασ μασ ό/και των Υορϋων Τλοπούηςησ, για την 
διευκρύνιςη νομικών ζητημϊτων ςχετικών με το υπϐ υλοπούηςη ϋργο, κατϐπιν ςχετικοϑ 
αιτόματοσ τησ Τπηρεςύασ μασ. 

13. τϋλοσ, η υποχρϋωςη να ενεργεύ με επιμϋλεια και φροντύδα, ώςτε να εμποδύζει πρϊξεισ ό 
παραλεύψεισ, που θα μποροϑςαν να ϋχουν αποτϋλεςμα αντύθετο με το ςυμφϋρον τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 
 

2. Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι / οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν δραςτηριότητα ςυναφό με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ για την παροχό νομικών υπηρεςιών. 

 
3. Όςον αφορϊ την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παρούςα 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ να διαθέτουν μϋςο όρο του κύκλου 
εργαςιών κατϊ την διϊρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, ότοι του 
2018, 2017 και 2016 θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςό των εκατό 
χιλιϊδων ευρώ (100.000,00 €). ε περύπτωςη που οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι 
δραςτηριοποιούνται για χρονικό διϊςτημα μικρότερο των τριών διαχειριςτικών 
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χρόςεων, τότε ο μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών εφαρμόζεται για τα ϋτη 
δραςτηριοπούηςησ αυτών. 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απόδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων οικονομικόσ 
επϊρκειασ, πϋραν τησ περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 

 
4. Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν για την 
εκτϋλεςη του ϋργου αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εναςχόληςη, εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ 
και αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτα αντικεύμενα του ϋργου, ώςτε να φϋρουν ςε πϋρασ το ϋργο 
αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ.  

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ, εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό 
δικηγορικόσ εταιρεύασ, που πληρού τισ προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 4 τησ παρούςασ 
προκόρυξησ, οφεύλει να διαθϋτει, επιπλϋον, και αποδεδειγμϋνη ειδικό τεχνικό, 
επαγγελματικό καταλληλότητα, ικανότητα και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, κατϊ τα 
διαλαμβανόμενα ςτην παρούςα παρϊγραφο.  

Ειδικϐτερα, ωσ ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ για τη ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμϐ, κϊθε 
διαγωνιζϐμενοσ πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού: 

1) Να διαθϋτει την κατωτϋρω, για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, 
καταλληλότητα και ειδικϐτερα: 

Θα πρϋπει να ςυςτόςει τουλϊχιςτον τριμελό Ομϊδα Ϊργου για τη ϋγκαιρη και την 
απαιτοϑμενη ποιοτικϊ υλοπούηςη του Ϊργου.  
Ο επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Έργου θα πρϋπει: 

α) Να εύναι κϊτοχοσ τύτλου νομικών ςπουδών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.  
β) Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε οικεύο Δικηγορικϐ ϑλλογο, ό ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ 
μητρώα του κρϊτουσ μϋλουσ, ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ. 
γ) Να διαθϋτει ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ δικηγϐρου. 
δ) Να ϋχει προαχθεύ ςε δικηγϐρο «παρ’ Αρεύω Πϊγω» ό αντύςτοιχου Ανώτατου 
Δικαςτηρύου τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ,  
ε) Να διαθϋτει δεκαετό τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςτη θεματικό των 
δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων. 

Σα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου, θα πρϋπει να διαθϋτουν τα ανωτϋρω (α) ϋωσ και (γ) 
απαιτοϑμενα προςϐντα. Ψσ προσ την επαγγελματικό εμπειρύα τα μϋλη θα πρϋπει να 
διαθϋτουν πενταετό τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςτη θεματικό των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων. 

 

2) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω τεχνικό καταλληλότητα και 
ειδικϐτερα ςωρευτικϊ: 
α. Ψσ ελϊχιςτη προϒπϐθεςη τεχνικόσ καταλληλϐτητασ θεωρεύται η εκτϋλεςη και 

επιτυχόσ ολοκλόρωςη δύο (2) παρόμοιων με το προκηρυςςόμενο ϋργων, ςτη 
θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη 
ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων ςε Διαχειριςτικό ό Εντεταλμϋνη (αντύςτοιχη) Αρχό 
διαχεύριςησ ςυγχρηματοδοτοϑμενων προγραμμϊτων, κατϊ τα ϋτη 2015, 2016, 2017 
και 2018, (ανεξαρτότωσ του χρϐνου ανϊθεςησ των εν λϐγω ϋργων) το οικονομικϐ 
αντικεύμενο ϋκαςτο εκ των οπούων θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςϐ 
των τριϊντα χιλιϊδων ευρώ (30.000,00 €), χωρύσ Υ.Π.Α..  

β. Ψσ ελϊχιςτη προϒπϐθεςη τεχνικόσ καταλληλϐτητασ θεωρεύται η υλοπούηςη δύο (2) 
ϋργων με αντικεύμενο την παροχό νομικών υπηρεςιών ςε Αναθϋτουςα Αρχό 
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του Δημοςύου τομϋα (Δημόςια Τπηρεςύα) επύ ζητημϊτων που ϊπτονται τησ 
εφαρμογόσ του ν. 4412/2016. 
 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απϐδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 
ικανϐτητασ, πϋραν τησ περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

ΕΚΔΟΣΗ.......................................................................                     Ημερομηνύα ϋκδοςησ........................... 
Προσ :  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 
Λ. Μεςογεύων96 
11527  Α Θ Η Ν Α       
Α.Υ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παροϑςα εγγυϐμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ 
διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {ε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρεύασ: τησ Εταιρεύασ ……….. οδϐσ 
…………. αριθμϐσ … ΣΚ ………..,}  {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιρειών  
α)…….….... οδϐσ............................. αριθμϐσ.................ΣΚ……………… 
β)……….…. οδϐσ............................. αριθμϐσ.................ΣΚ……………… 
γ)………….. οδϐσ............................. αριθμϐσ.................ΣΚ……………… 
μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια απϐ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ 
ολϐκληρο υπϐχρεων μεταξϑ τουσ εκ τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ,} και 
μϋχρι του ποςοϑ των ευρώ........................., για την καλό εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ με αριθμϐ................... 
που αφορϊ ςτο διαγωνιςμϐ τησ …..…….. με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών νομικοϑ ςυμβοϑλου 
με εξειδύκευςη ςτισ δημϐςιεσ υμβϊςεισ, τησ Δρϊςησ: «Παροχό Τπηρεςιών Νομικών υμβουλών 
για τισ ανϊγκεσ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π.», εκτιμώμενησ αξύασ #.....................# ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α., 
ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και δαπανών, ςϑμφωνα με τη με αριθμϐ …………… Διακόρυξό 
ςασ. 
Σο ανωτϋρω ποςϐ τησ εγγϑηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεοϑμαςτε να ςασ 
καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να 
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη 
ειδοπούηςό ςασ. 
 
Η παροϑςα εγγϑηςό μασ αφορϊ μϐνο την παραπϊνω αιτύα και ιςχϑει μϋχρι την επιςτροφό τησ ς’ 
εμϊσ, οπϐτε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμιϊ ιςχϑ. 
 
Βεβαιοϑται υπευθϑνωσ ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., ςυνυπολογιζομϋνου και του ποςοϑ τησ παροϑςασ δεν υπερβαύνει το ϐριο 
εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 
 
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχϑον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 
 

 (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) 
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