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ΑΠΟΦΑΗ 

ΘΕΜΑ: « Παροχό Τπηρεςιών Νομικού υμβούλου για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ 

λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε. ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 

και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020 »  

Έχοντασ υπόψη: 

 Σο Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ», όπωσ αυτϋσ 
τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/A’/08.08.2016) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών». 
 Σο Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ, 

ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
 Σο Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ύςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ περιςτατικών 

αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχύει. 

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

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

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

 Σο Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ύςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη και 
καθοριςμόσ αρμοδιοτότων του», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

 Σο Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ Α'145/05-08-2016) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ». 
 Σο Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 

Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 Ν. 3938/2011)». 
 Σο ϊρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΥΕΚ Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, 

μεταφορϊ και κατϊργηςη υπηρεςιών». 
 Σο Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ». 
 Σο Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ύςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, μεταφορϊ τησ Γενικόσ 

Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων». 
 Σην υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) από 31-10-2013 Τπουργικό   Απόφαςη 

«Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργού Προςταςύασ του Πολύτη Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμϊτων», όπωσ ιςχύει. 

  Σην υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη αρμοδιοτότων 
διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 
για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”. 

 Σην υπ' αριθ. 75171 από 05-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2418) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη αρμοδιοτότων 
διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την 
περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  
Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι  Η   Ε Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν &   
Α Ν Α  Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ MΑ Σ Ω Ν 
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Ρ. Κανελλοποφλου 4 – 10177 ΑΘΗΝΑ  
Αρικμ.  Ρρωτ.: 8000/20/74/23-δ’ 

                          Ακινα, 29 Αυγοφςτου 2017 
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 Σην υπ' αριθ. 82350 από 03-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2451) κοινό Τπουργικό Απόφαςη, “ύςτημα Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου των Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ (AMIF) και 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 ”. 

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

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

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

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

 Σην υπ’ αριθ. 52246 από 14/06/2017 Απόφαςη Αναπλ. Τπουργού. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού.  
 Ση υπ’ αριθ. 8000/20/74/23 από 28/08/2017 Απόφαςη κ. Διευθυντό επύ ταυτϊριθμου Ειςηγητικού 

ςημειώματοσ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικό 

ϊποψη, προςφορϊ, βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, για την επιλογό αναδόχου για το ϋργο: 

«Παροχό Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ 

Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε. ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  

των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την 

δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020», προκειμϋνου να παρϋχει υπηρεςύεσ νομικού ςυμβούλου ςε θϋματα που 

ϊπτονται, αφενόσ, των δημοςύων ςυμβϊςεων, 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, όςο και κατϊ την μετϋπειτα 

υλοπούηςη τουσ.  

Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα χιλιϊδων 

ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων 

χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων. Ο 

προαναφερόμενοσ προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ςτα αντύςτοιχα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα τησ Τπηρεςύασ μασ, ωσ 

εμφαύνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’.   

Σο ϋργο εντϊςςεται ςτισ Δρϊςεισ «Σεχνικό Βοόθεια», των αντύςτοιχων Ευρωπαώκών Σαμεύων με τουσ 

κϊτωθι τύτλουσ: 

o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα ύνορα & Θεωρόςεισ», με κωδικό 
ϋργου 2016Ε05020003 (75% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη και 25% Εθνικό Φρηματοδότηςη) 

o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ», με 
κωδικό ϋργου 2016Ε05020004 (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) 

o «Σεχνικό Βοόθεια  Ευρωπαώκού Σαμεύου Μετανϊςτευςησ Αςύλου & Ένταξησ», με κωδικό ϋργου 
2015Ε05020008 (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) 

Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϋσ, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού που 

εύναι ςτισ 12/09/2017, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00' π.μ., ςτον 1° όροφο του κτιρύου τησ Τπηρεςύασ 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων επύ τησ οδού Λ. Μεςογεύων 96 ςτην Αθόνα. Η 

προςφορϊ ςυνοδεύεται από αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό: την αύτηςη αναφϋρεται ο υποψόφιοσ 

ανϊδοχοσ, ο οπούοσ υποβϊλει προςφορϊ, η επωνυμύα του, η ϋδρα του, το τηλϋφωνο και ο αριθμόσ 

τηλεομοιοτυπύασ του. Επύςησ αναγρϊφει το Ευρωπαώκό Σαμεύο για το οπούο καταθϋτει προςφορϊ (Ευρωπαώκό 

Σαμεύο Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα 
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και Θεωρόςεισ ό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ). ε 

περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ πϋραν του ενόσ Σαμεύου και αναγρϊφονται τα αντύςτοιχα Σαμεύα για τα οπούα 

εκδηλώνει ενδιαφϋρον.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντασ την αυτοπροςώπωσ ό με ειδικϊ 

προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ, ςτην Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ) ό αποςτϋλλοντασ την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη 

επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη. την περύπτωςη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ η Τπηρεςύα 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων, ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακϋλων προςφορϊσ που θα αποςταλούν, καθόςον δεν λαμβϊνεται υπόψη η ημερομηνύα 

κατϊθεςησ ςτο ταχυδρομεύο αλλϊ η ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, παραλαβό τησ προςφορϊσ. 

Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι 

εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται. 

H προςφορϊ του κϊθε ςυμμετϋχοντα οικονομικού φορϋα και η αύτηςη ςυμμετοχόσ υπογρϊφονται από 

τον νόμιμο εκπρόςωπό του. ε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων υπογρϊφονται υποχρεωτικϊ, εύτε από όλα τα 

μϋλη τησ ϋνωςησ, εύτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη, ο οπούοσ 

αναφϋρεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), ςύμφωνα με την παρϊγραφο 14 του 

Παραρτόματοσ Β’ τησ παρούςασ. 

Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμό θα δύδονται από τον Τπαςτυνόμο Α’ ΒΡΕΣΣΗ Διονύςιο, τηλ.: 210 

7487551, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό ώρεσ 09:00' ϋωσ 14:00'. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ……………….... ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ‘……………….... ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ ……………….... ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ …………………. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E’ …………………. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ 

ΣΑΞΙΑΡΦΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαγωνιςμόσ υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρώ, με κριτόριο ανϊθεςησ τησ 

ύμβαςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ, βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. 

Αντικεύμενο «Παροχό υπηρεςιών νομικού ςυμβούλου ςε θϋματα που 

ϊπτονται των δημοςύων ςυμβϊςεων και 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, όςο και κατϊ 

την μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ, με ςκοπό την υποςτόριξη τησ 

αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 

Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε, ωσ 

Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ 

Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την 

δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020». 

Έργο του εν λόγω ςυμβούλου θα εύναι να ςυμβϊλει 

αποφαςιςτικϊ ςτην ϊμεςη, επιςτημονικώσ και νομικώσ 

τεκμηριωμϋνη επύλυςη των περιπτώςεων-ερωτημϊτων, ςτα 

οπούα θα ζητεύται από την Τπηρεςύα μασ, τόςο κατϊ το τϊδιο 

Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ των Δρϊςεων, όςο και 

ςτην μετϋπειτα υλοπούηςη τουσ και παρακολούθηςη τουσ. 

Επύςησ, ϋργο του θα εύναι η γνωμοδότηςη επύ ερωτημϊτων 

που τύθενται από την υπηρεςύα μασ, αναφορικϊ με την 

προϋγκριςη που χορηγεύ αυτό (η Τπηρεςύα μασ): α) πριν την 

δημοςύευςη τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού, όπου θα ελϋγχεται 

το τεύχοσ τησ προκόρυξησ, β) πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 

όπου θα ελϋγχεται το ςχϋδιο τησ ςύμβαςησ, γ) πριν την 

τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ, όπου θα ελϋγχεται η αιτιολόγηςη τησ 

αναγκαιότητασ τησ τροποπούηςησ και η επϊρκεια τησ, δ) κατϊ την 

φϊςη αξιολόγηςησ των προτϊςεων, για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ που 

κατϊ την φϊςη επιλογόσ τησ ςυγχρηματοδότηςησ  τησ δρϊςησ/του 

ϋργου ϋχει όδη δημοςιευτεύ η προκόρυξη τουσ/ό και ϋχει υπογραφεύ 

η ςύμβαςό τουσ, και ε) για τισ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ 

ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων, καθώσ για τισ ςυμβϊςεισ που 

υπογρϊφονται δυνϊμει ενεργοπούηςησ δικαιωμϊτων προαύρεςησ. 

Η κατϊρτιςη ειδικών νομικών εκθϋςεων ςε πολύπλοκα 

νομικϊ ζητόματα, εφόςον ζητηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό. 
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Σόποσ παρϊδοςησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ). 

Φρόνοσ  Τλοπούηςησ  

του ϋργου 

Δώδεκα (12)  μόνεσ από την ημερομηνύα  υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. 

 

Προώπολογιςθεύςα 

δαπϊνη 

Εξόντα  χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων 

νόμιμων κρατόςεων πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), 

ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων 

τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

Υ.Π.Α και νόμιμων κρατόςεων. [ ςυνολικού ποςοςτού 0,1243 % 

(0,06 υπϋρ Ε.Α.A.ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη 

υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου) και 

0,06 υπϋρ Ε.Α.Π.Π. και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ 

χαρτοςόμου και υπϋρ αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου] 

Ο ανωτϋρω προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ: 

Α) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και 

Ένταξησ ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ 

(30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον 

αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 37.200,00 € ) 

Β) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 

ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα 

πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 18.600,00 €) 

και 

Γ) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 

Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα 

πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 18.600,00 €). 

Προώπολογιςμόσ  Σο ϋργο θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2 και ςυγκεκριμϋνα 

των ϋργων με τουσ κϊτωθι κωδικούσ: 

Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού 

Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ», όςο αφορϊ το 

αντύςτοιχο Σαμεύο (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) 

Β)2016Ε05020003 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- 

Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα & Θεωρόςεισ» (75% Ευρωπαώκό 

Φρηματοδότηςη και 25% Εθνικό Φρηματοδότηςη)και  

Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- 

Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ Αςτυνομικό υνεργαςύα ». (100% 

Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) 
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Διϊρκεια ιςχύοσ 

προςφορών 

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

  

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που περιϋχονται ςτην παρούςα Διακόρυξη και 

ςύμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα παρακϊτω ϊρθρα, ωσ ακολούθωσ:   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΜΕΡΟ Α :  

1. Αναθϋτουςα Αρχό 
Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 

(Τ.Δ.Ε.Α.Π.)/Τπουργεύου Εςωτερικών. 

Α. ύςταςη - Διϊρθρωςη: 

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

2. το πλαύςιο αυτό ϋχουν εκδοθεύ αντύςτοιχεσ εκχωρόςεισ αρμοδιοτότων προσ την 
Τπηρεςύα μασ από την Τπεύθυνη Αρχό, για τη διαχεύριςη δρϊςεων/ϋργων του εθνικού προγρϊμματοσ 
του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την 
περύοδο 2014-2020. (ΥΕΚ. Β' 2356-2015, ΥΕΚ Β' 2418-2016).     

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

2. Αντικεύμενο 
Η διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, 

από οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ, ςε ευρώ, ϋχει ςκοπό την εξεύρεςη αναδόχου για το ϋργο «Παροχό 

Τπηρεςιών νομικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ 

Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε. ωσ 

Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 

και Ένταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020».  

Ειδικότερα, αντικεύμενο του ϋργου του εύναι η  παροχό υπηρεςιών νομικού ςυμβούλου ςε 

θϋματα που ϊπτονται αφενόσ 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, όςο 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 διαγωνιςμού, όπου θα ελϋγχεται το τεύχοσ τησ προκόρυξησ, β) πριν την 
υπογραφό τησ ςύμβαςησ, όπου θα ελϋγχεται το ςχϋδιο τησ ςύμβαςησ, γ) πριν την 
τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ, όπου θα ελϋγχεται η αιτιολόγηςη τησ αναγκαιότητασ τησ 
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τροποπούηςησ και η επϊρκεια τησ, δ) κατϊ την φϊςη αξιολόγηςησ των προτϊςεων, για 
δημόςιεσ ςυμβϊςεισ που κατϊ την φϊςη επιλογόσ τησ ςυγχρηματοδότηςησ  τησ δρϊςησ/του 
ϋργου ϋχει όδη δημοςιευτεύ η προκόρυξη τουσ/ό και ϋχει υπογραφεύ η ςύμβαςό 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 
προβλεπόμενων λιςτών ελϋγχου,  

3. η εκπόνηςη προτύπων προκηρύξεων ςυνοπτικού διαγωνιςμού καθώσ και προτύπων 
ςυμβϊςεων, 

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

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

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

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

το πλαύςιο τησ ύμβαςησ που θα υπογραφεύ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςτην 

Αναθϋτουςα Αρχό τισ νομικϋσ Τπηρεςύεσ που θα του ζητούνται και οι οπούεσ περιλαμβϊνονται ςτο 

Αντικεύμενο του Έργου. Προσ τούτο, κατϊ την διϊρκεια τησ ύμβαςησ η Αναθϋτουςα Αρχό θα 

αποςτϋλλει εγγρϊφωσ ςτον Ανϊδοχο ςχετικό εντολό για την παροχό των εκϊςτοτε απαιτούμενων 

νομικών υπηρεςιών προςδιορύζοντασ αυτϋσ και θϋτοντασ ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα παροχόσ 

αυτών, το οπούο θα ανϋρχεται ςε τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την επομϋνη 

αποςτολόσ του αιτόματοσ-ερωτόματοσ, πλην εξαιρετικών περιπτώςεων, όπου το προαναφερθϋν 

χρονικό διϊςτημα δύναται να ςυντμηθεύ. Μετϊ την λόψη εκϊςτησ εντολόσ ωσ ανωτϋρω ο Ανϊδοχοσ 

θα προβαύνει ςτην παροχό των αιτούμενων Τπηρεςιών. 

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

Αττικόσ) ςυνεργαζόμενων Υορϋων τησ Τπηρεςύασ μασ (ενδεικτικϊ: Τπουργεύο Οικονομύασ και 

Ανϊπτυξησ, Τπουργεύο Εξωτερικών, Υορεύσ Τλοπούηςησ), κατόπιν προηγούμενησ ςυνεννόηςησ με την 

Τπηρεςύα μασ. το πλαύςιο αυτό, δύναται να ςυμμετϋχει ωσ Ειςηγητόσ, ςε διενεργούμενεσ από την 

Τπηρεςύα μασ Ημερύδεσ, με ςυμμετοχό του προςωπικού τησ Τπηρεςύασ μασ ό/και των Υορϋων 

Τλοπούηςησ, για την διευκρύνιςη νομικών ζητημϊτων ςχετικών με το υπό υλοπούηςη ϋργο, κατόπιν 

ςχετικού αιτόματοσ τησ Τπηρεςύασ μασ. 

3. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

το Διαγωνιςμό μπορούν, εφόςον πληρούν τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που 

καθορύζονται ςτην παρούςα διακόρυξη, να ςυμμετϊςχουν: 

α) φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, υπό την μορφό δικηγορικών εταιριών, τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ,  

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

υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, καθώσ και 

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

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

4. Λόγοι αποκλειςμού  
Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, εφόςον ςυντρϋχουν ςτο 

πρόςωπό του, ό ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων και κοινοπραξιών, ϋςτω και ςε ϋνα ςυμμετϋχοντα 

ςτην ϋνωςη ό ςτην κοινοπραξύα, οικονομικό φορϋα, οι λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2 

και 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμϋνα εϊν υπϊρχει τελεςύδικη 

καταδικαςτικό απόφαςη εισ βϊροσ των διαγωνιζομϋνων, για ϋναν ό περιςςότερουσ λόγουσ που 

απαριθμούνται κατωτϋρω: 

1) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-
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),  

2) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ 
Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-
πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ 
δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται 
ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

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

4) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-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 απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

5) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 
και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ 
του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ 
δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η 
οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

6) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την 
προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-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 ). 

την περύπτωςη νομικών προςώπων η υποχρϋωςη αποκλειςμού οικονομικού φορϋα 

εφαρμόζεται όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη 

ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  

Αποκλεύεται, επύςησ, από τον παρόντα Διαγωνιςμό, προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον 

ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων και κοινοπραξιών, ϋςτω και ςε ϋνα 

ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη ό ςτην κοινοπραξύα, ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

1) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό 
νομοθεςύα, 

2) ό/και μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. Αν ο 
οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την 
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κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. Η παρούςα παρϊγραφοσ παύει να εφαρμόζεται 
όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για την καταβολό τουσ. 

3) ε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  
i. εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 

του ν. 4412/2016, 
ii. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ ςε λύςη, εκκαθϊριςη ό αναςτολό - παύςη εργαςιών 

καθώσ και ότι δεν ϋχει καταδικαςτεύ πειθαρχικώσ και δεν εκκρεμεύ εισ βϊροσ του 
πειθαρχικό διαδικαςύα, 

iii. εϊν η αναθϋτουςα αρχό διαθϋτει επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο 
ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ 
φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

iv. εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο 
παρεμβατικϊ, μϋςα, 

v. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια 
κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ 
παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ 
ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

vi. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την 
παροχό των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των 
λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ 
πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79,  

vii. εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι ο οικονομικόσ 
φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του,  

viii. Όταν ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού, αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. 

Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, εφόςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη 

ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικόσ φορϋασ: 

1) δεν υποβϊλει όλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παρούςα προκόρυξη, ό/και 
παραβεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη ό όρο τησ παρούςασ προκόρυξησ ό/και  

2) δεν υποβϊλει όλα 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 μπορούν να εύναι ςτην Αγγλικό γλώςςα. 

Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λόγοι 

αποκλειςμού ιςχύουν για καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει 

λόγοσ αποκλειςμού και για ϋναν μόνο ςυμμετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό 

προςφορϊ αποκλεύεται από το διαγωνιςμό. 

5. Σεχνικό και Επαγγελματικό καταλληλότητα, ικανότητα και Οικονομικό-
Φρηματοοικονομικό επϊρκεια. 

Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει 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, 
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ικανότητα και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, κατϊ τα διαλαμβανόμενα ςτην παρούςα 

παρϊγραφο. Ειδικότερα, ωσ ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ για τη ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμό, κϊθε 

διαγωνιζόμενοσ πρϋπει: 

1) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ καταλληλότητα και ειδικότερα:  

a. Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε οικεύο Δικηγορικό ύλλογο, ό ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ 
μητρώα του κρϊτουσ μϋλουσ, όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ. 

b. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυςτόςει τουλϊχιςτον τριμελό Ομϊδα Έργου για τη ϋγκαιρη 
και την απαιτούμενη ποιοτικϊ υλοπούηςη του Έργου. Ο επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Έργου 
θα πρϋπει να διαθϋτει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα, κατ’ ελϊχιςτον, δϋκα (10) ετών ςτη 
θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων.  

2) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω τεχνικό καταλληλότητα και 
ειδικότερα ςωρευτικϊ:  

a. Ωσ ελϊχιςτη προώπόθεςη τεχνικόσ καταλληλότητασ θεωρεύται η εκτϋλεςη και 
επιτυχόσ ολοκλόρωςη δύο (2) παρόμοιων με το προκηρυςςόμενο ϋργων, ςτη 
θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, κατϊ τα ϋτη 2014, 2015, 2016 και 2017, 
(ανεξαρτότωσ του χρόνου ανϊθεςησ των εν λόγω ϋργων) το οικονομικό αντικεύμενο 
ϋκαςτο εκ των οπούων θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςό των τριϊντα 
χιλιϊδων ευρώ (30.000,00 €), χωρύσ Υ.Π.Α..  

b. Ωσ ελϊχιςτη προώπόθεςη τεχνικόσ καταλληλότητασ θεωρεύται η υλοπούηςη δύο (2) 
ϋργων με αντικεύμενο την παροχό νομικών υπηρεςιών επύ ζητημϊτων που 
ϊπτονται τησ εφαρμογόσ του ν. 4412/2016. 

3) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω οικονομικό επϊρκεια και 
ειδικότερα:  

a. Ο μϋςοσ όροσ του κύκλου εργαςιών κατϊ την διϊρκεια των τριών (3) προηγούμενων 
φορολογικών ετών, ότοι του 2016, 2015 και 2014 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 χρόςεων, τότε ο μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών εφαρμόζεται για τα 
ϋτη δραςτηριοπούηςησ αυτών. 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απόδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων τεχνικόσ καταλληλότητασ και 
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. 

6. Προώπολογιςμόσ – Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ   
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη για το ϋργο ανϋρχεται ςτο ποςό των εξόντα 

χιλιϊδων  ευρώ (60.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων πλϋον του αναλογούντοσ 

ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ ( 

74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και νόμιμων κρατόςεων. 

Ο προαναφερθϋν προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ: 

1) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ο προώπολογιςμόσ 
ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων 
κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 37.200,00 € ) 

2) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο 
προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
18.600,00 €) και 

3) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 
ο προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 
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ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
18.600,00 €). 

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

7. Σιμϋσ 
την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερόμενο τύμημα, ανϊ ϋκαςτο  Σαμεύο 

(Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 

/ Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ 

υνεργαςύασ), εύναι μικρότερη από το 80% του προώπολογιςμού του Έργου (ςε καθαρό ποςό), ανϊ 

πηγό χρηματοδότηςησ,  η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών θα ζητεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο 

ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ με την οικονομύα τησ 

μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα 

παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.) Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολόγηςησ το προςφερόμενο 

τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του Έργου, η Προςφορϊ θα 

απορρύπτεται. 

8. Διϊρκεια ύμβαςησ 
Δώδεκα (12) μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

9. Φρόνοσ - Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του ςτην Αναθϋτουςα  Αρχό (Τπηρεςύα 

μασ), όποτε αυτό ζητηθεύ και ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα από την ημϋρα παραλαβόσ του ςχετικού 
του ερωτόματοσ και/ό των ςχετικών ςτοιχεύων από την Αναθϋτουςα Αρχό. Σο χρονικό διϊςτημα 
απϊντηςησ του αναδόχου ορύζεται ςε πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την επομϋνη παραλαβόσ του 
αιτόματοσ-ερωτόματοσ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο αύτημα-ερώτημα. ε εξαιρετικϋσ 
περιπτώςεισ ανϊλογα τησ υφόσ και τησ δυςκολύασ του τεθϋντοσ ερωτόματοσ, ο χρόνοσ ανταπόκριςησ 
μπορεύ να παρατεύνεται κατϊ πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ, κατόπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. Η επικοινωνύα θα πραγματοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό με 
οποιοδόποτε ϊλλο πρόςφορο μϋςο ό τηλεφωνικϊ για όςςονοσ ςημαςύασ θϋματα.  

Επύςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρύςταται ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
κατόπιν ςχετικού αιτόματοσ. Η παρουςύα του ςτην ϋδρα τησ υπηρεςύα μασ εκτιμϊται να ανϋρχεται 
περύ τισ οκτώ (8) ώρεσ εβδομαδιαύωσ. 

Η παρϊδοςη των προτύπων προκηρύξεων ςυνοπτικού διαγωνιςμού καθώσ και προτύπων 
ςυμβϊςεων, θα ολοκληρωθούν εντόσ του πρώτου τριμόνου από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ και θα επικαιροποιούνται καθ’ όλη την διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου, εφόςον απαιτηθεύ 
(π.χ. λόγω τροποποιόςεων του νομικού πλαιςύου). 

Σο μηνιαύο Νομοθετικό Δελτύο επικαιροποιημϋνησ νομοθεςύασ ςτουσ τομεύσ των Δημοςύων 
υμβϊςεων ςυμπεριλαμβανομϋνων και των Αποφϊςεων του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
(ΔΕΕ) και των Εθνικών Δικαιοδοτικών Οργϊνων, θα παραδύδεται ςτην Τπηρεςύα μασ εντόσ των 
πρώτων δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών εκϊςτου μόνα.  

10. Παραλαβό Τπηρεςιών – Πληρωμό Αναδόχου  
Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα (ωσ 

περιγρϊφεται ςτο προηγούμενο ϊρθρο) και θα πιςτοποιεύται ανϊ τρύμηνο με την ςύνταξη 

πρωτοκόλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των παραχθϋντων υπηρεςιών από την επιτροπό 
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παραλαβόσ που ςυγκροτόθηκε για αυτό τον ςκοπό. Μετϊ την παραλαβό των υπηρεςιών  ανϊ 

τρύμηνο, θα υπογρϊφεται το πρωτόκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ από την ωσ ϊνω 

Επιτροπό.  

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςύνταξη των προαναφερθϋντων 

πρωτόκολλων και την προςκόμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου από τον εκϊςτοτε ανϊδοχο, ςε τϋςςερισ 

(4) ιςόποςεσ καταβολϋσ-πληρωμϋσ.   

Ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην 

υπ’ αριθ: 134453 Κ.Τ.Α από 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β’) ¨ Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των δαπανών 

του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων – ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ 

Τπουργικόσ Απόφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’ .) 

11. ύνολο Κρατόςεων επύ % 
Η δαπϊνη υπόκειται ςτισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ κρατόςεισ και ειδικότερα, κατϊ το χρόνο 

προκόρυξησ του ϋργου, ςε ποςοςτό 0,1243 % (0,06 υπϋρ Ε.Α.A. .ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων αυτών 

3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου) και (0,06 υπϋρ Ε.Α.Π.Π. 

και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ 

χαρτοςόμου). 

12. Κόρυξη αναδόχου ωσ εκπτώτου 
Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδόχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρώςεισ, 

ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ των ϊρθρων 216 ϋωσ 220 του Ν.4412/2016.  

13. Κατϊρτιςη - υποβολό προςφορών. 

Ο ΚΤΡΙΩ ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ 
ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΩΡΙΣΑ, ΥΑΚΕΛΟΤ: 

 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ 
περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα που απαιτούνται από την παρϊγραφο 14 του Α’ 
μϋρουσ του Παραρτόματοσ Β’ τησ παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο, 
καθώσ και ςε ηλεκτρονικό μορφό (ψηφιακό δύςκο (cd) ό usb stick κ.λ.π)  

 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό προςφορϊ», που περιλαμβϊνει τα 
ςτοιχεύα που απαιτούνται από την παρϊγραφο 15 του Α’ μϋρουσ του 
Παραρτόματοσ Β’ τησ παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο, καθώσ και ςε 
ηλεκτρονικό μορφό ( ψηφιακό δύςκο (cd) ό usb stick κ.λ.π).  

 Έναν  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό προςφορϊ», ο οπούοσ 
περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα που απαιτούνται από την πϊραγραφο 16 του Α’ 
μϋρουσ του Παραρτόματοσ Β’ τησ παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο, 
καθώσ και ςε ηλεκτρονικό μορφό ( ψηφιακό δύςκο (cd) ό usb stick κ.λ.π). 

ε κϊθε περύπτωςη, υπόψη κατϊ το ςτϊδιο αξιολόγηςησ των προςφορών θα 
λαμβϊνεται αποκλειςτικϊ η ϋντυπη μορφό. 

Ο κυρύωσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ, καθώσ και κϊθε επιμϋρουσ ςφραγιςμϋνοσ 
φϊκελοσ, πρϋπει απαραύτητα να φϋρουν την ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τη ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου 
αναδόχου και να αναγρϊφουν ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ: 
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 ΠΡΟΥΟΡΑ (με κεφαλαύα) 
 (επωνυμύα - ταχυδρομικό διεύθυνςη - τηλϋφωνο - fax του 
διαγωνιζόμενου) 
 ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ / ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

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

 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

τουσ υποφακϋλουσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ και 

οικονομικόσ προςφορϊσ θα αναφϋρεται, επιπρόςθετα, η ϋνδειξη «Τποφϊκελοσ 

Δικαιολογητικών υμμετοχόσ», «Τποφϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ» και «Τποφϊκελοσ 

Οικονομικόσ Προςφορϊσ».  

Οι προςφορϋσ πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχόν δικαιολογητικϊ των 

προςφορών που ϋχουν ςυνταχθεύ, ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη 

Ελληνικό μετϊφραςη αρμόδιασ αρχόσ, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Ότι αναγρϊφεται ςτην 

Ελληνικό γλώςςα υπεριςχύει και αυτό λαμβϊνεται υπόψη κατϊ την αξιολόγηςη. 

Οι προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ θα πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να μη 

φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. Θα πρϋπει να εύναι με τα ύδια 

ςτοιχεύα εκτυπωτικόσ μηχανόσ, μονογραμμϋνεσ από τον διαγωνιζόμενο ςε κϊθε ςελύδα, η δε 

αρμόδια επιτροπό αποςφρϊγιςησ κατϊ τον ϋλεγχο θα μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, κλπ. 

και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ. 

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών ό αντιπροςφορών. Εϊν υποβληθούν 

εναλλακτικϋσ προςφορϋσ απορρύπτονται. 

Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού / υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη 

εγγρϊφων/πιςτοποιητικών/βεβαιώςεων που ϋχουν εκδοθεύ από δημόςιεσ υπηρεςύεσ δεν απαιτεύται 

να προςκομύζονται τα πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα, αλλϊ γύνονται δεκτϊ  τα απλϊ, 

ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα των εγγρϊφων αυτών. Γύνονται αποδεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα 

φωτοαντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων, εφόςον τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ αρχικϊ από 

δικηγόρο, καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 

θεώρηςη από δημόςιεσ υπηρεςύασ. Γύνονται αποδεκτϊ τα ευκρινό φωτοαντύγραφα αλλοδαπών 

εγγρϊφων, υπό την προώπόθεςη ότι τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ πρωτύςτωσ από δικηγόρο ό 

από τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ. 

Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού/υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη υπεύθυνησ δόλωςησ, 

νοεύται, για τουσ μεν ημεδαπούσ, Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 

παρ. 4 του Ν . 4412/2016 (Α ́ 147)και τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ Β' 3698), 

υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού ό του φυςικού προςώπου με ημερομηνύα 

εντόσ των τελευταύων τριϊντα ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημϋρασ υποβολόσ των 

προςφορών χωρύσ να απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ. Για τουσ δε αλλοδαπούσ, 

κεύμενο ανϊλογησ αποδεικτικόσ αξύασ το οπούο θα ςυνοδεύεται από επύςημη μετϊφραςη του ςτα 

Ελληνικϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περύ Δικηγόρων. 
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14. Τποφϊκελοσ «Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ» 
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεούνται να υποβϊλουν, ςτον υποφϊκελο 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», εγκαύρωσ και προςηκόντωσ επύ ποινό αποκλειςμού, τα ακόλουθα: 

1. Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 
4412/2016 (Α΄147) και τησ Απόφαςησ υπ’ αριθ. 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ 
3698/Β’/16.11.2016), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο οικονομικόσ 
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  

(α) δεν βρύςκεται ςε μια από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 4 του Α’ μϋρουσ του 
Παραρτόματοσ Β’ τησ παρούςασ, λόγω τησ οπούασ αποκλεύεται η ςυμμετοχό του ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό, 

(β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ και ειδικότερα τα οριζόμενα κριτόρια 
τεχνικόσ και επαγγελματικόσ καταλληλότητασ, ικανότητασ και οικονομικόσ – 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ, όπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτην παρϊγραφο 5 τησ 
παρούςασ.  

ε περύπτωςη Νομικών προςώπων το ΣΕΤΔ υπογρϊφουν οι νόμιμοι εκπρόςωπού του.    

ε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ Προςφορϊσ από ϋνωςη προςώπων, όλα τα παραπϊνω 
δικαιολογητικϊ πρϋπει να υποβληθούν για καθϋνα από τα μϋλη που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 
Επύςησ, ςτην Προςφορϊ τησ ϋνωςησ πρϋπει:  

(α) να αναφϋρεται η ϋγκριςη του αρμοδύου οργϊνου κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ για ςυμμετοχό τησ 
ςτο Διαγωνιςμό,  

(β) να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ και να 
αναγρϊφεται και να οριοθετεύται με ςαφόνεια το μϋροσ (φυςικό και οικονομικό 
αντικεύμενο) του Έργου που αναλαμβϊνει κϊθε Μϋλοσ τησ Ένωςησ ςτο ςύνολο τησ 
Προςφορϊσ,  

(γ) να παρουςιϊζεται ο τρόποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξύ τουσ,  

(δ) να δηλώνεται ϋνα μϋλοσ ωσ επικεφαλόσ τησ Ένωςησ καθώσ και τυχόν εκπρόςωπόσ τουσ 
εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη. 

15. Τποφϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ  
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεούνται να υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη 

«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού τα τεχνικϊ ςτοιχεύα ςύμφωνα 
με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ του ανωτϋρω ϋργου που αναλύονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ', το οπούο 
αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςησ. 

16. Τποφϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού, ανϊλογα για το Σαμεύο ςτο οπούο θα 
υποβϊλει προςφορϊ  ολογρϊφωσ (ευρώ) και αριθμητικώσ (€) : 

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

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

την προςφορϊ του υποψηφύου αναδόχου, ςε περύπτωςη που επιθυμεύ να υποβϊλει 
προςφορϊ πϋραν τησ μιασ πηγόσ χρηματοδότηςησ, θα αναγρϊφεται το ποςό που αντιςτοιχεύ 
ςε κϊθε Σαμεύο (πηγό χρηματοδότηςησ), ωσ περιγρϊφεται ανωτϋρω (ςυνολικό τιμό οικονομικόσ 
προςφορϊσ χωρύσ Υ.Π.Α., ςυνολικό ποςό αναλογούντοσ Υ.Π.Α., ςυνολικό τιμό οικονομικόσ 
προςφορϊσ ςυμπ/νου του αναλογούντοσ Υ.Π.Α., χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ), και επύ αυτόσ θα 
πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη. Προςφορϊ από την  οπούα δεν προκύπτει το ποςό που θα 
επιβαρυνθεύ κϊθε Σαμεύο (Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό 
Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ) θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.     
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Οι τιμϋσ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε Ευρώ με ςυμπληρωμϋνο υποχρεωτικϊ και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφύο ακόμη και όταν εύναι μηδενικό.  

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμόζονται δοθϋντοσ ότι ο Ανϊδοχοσ θεωρεύ τον κύνδυνο απρόοπτου μεταβολόσ των 
οικονομικών ςυνθηκών ωσ ενδεχόμενο και τον αποδϋχεται. Προςφορϊ που θϋτει όρο 
αναπροςαρμογόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

ε περύπτωςη που από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η 
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Ομούωσ και ςε περύπτωςη που η προςφορϊ παραλεύπει 
τιμϋσ ό περιλαμβϊνει αντιφατικϊ ςτοιχεύα τιμών που καθιςτούν την προςφορϊ ανεπύδεκτη εκτύμηςησ 
ό καταλεύπει αμφιβολύα ωσ προσ την προςφερόμενη τιμό. 
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ΜΕΡΟ Β’ 

1. Ιςχύσ Προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ αναδόχουσ για εκατόν εύκοςι 
(120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την επόμενη μϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ 
τουσ. Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Η 
ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού ςτον ανϊδοχο μπορεύ να γύνεται και με την λόξη τησ 
ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τον δεςμεύει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεύ. 

2. Αποςφρϊγιςη Προςφορών 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 
α. Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ 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 εκπρόςωποι αυτών. Η Επιτροπό 
αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ φακϋλουσ καθώσ και τουσ φακϋλουσ των δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ και τεχνικών προςφορών και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφει και ςφραγύζει όλα τα 
δικαιολογητικϊ κατϊ φύλλο. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, 
αλλϊ μονογρϊφονται και φυλϊςςονται από την Επιτροπό. Οι παριςτϊμενοι προςφϋροντεσ ό 
οι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι τουσ ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν γνώςη των περιεχομϋνων 
των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων. 

β. Η Επιτροπό, ςε επόμενεσ 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 από τουσ προςφϋροντεσ επύ των 
ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ. Προςφορϋσ, οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ ςε επύπεδο Υακϋλου Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, απορρύπτονται και δεν 
εξετϊζονται περαιτϋρω. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών και τησ 
αξιολόγηςησ των τεχνικών προςφορών ςυντϊςςεται ςχετικό Πρακτικό από την αρμόδια 
Επιτροπό. 

γ. Σο ωσ ϊνω Πρακτικό παραδύδεται ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό, εν 
ςυνεχεύα, εκδύδει ςχετικό απόφαςη.    

δ. Η ανωτϋρω απόφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο. Οι 
φϊκελοι  των Οικονομικών Προςφορών για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ 
την αξιολόγηςη των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών, δεν 
αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, ςτο Σμόμα υντονιςμού και 
Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ υποψηφύουσ 
αναδόχουσ. 

ε. Η αποςφρϊγιςη των Οικονομικών Προςφορών, όςων από τισ προςφορϋσ γύνονται 
αποδεκτϋσ, ςύμφωνα με την ανωτϋρω απόφαςη, γύνεται κατόπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ. Η 
διαδικαςύα που ακολουθεύται για τισ Οικονομικϋσ Προςφορϋσ εύναι κατ’ αντιςτοιχύα ύδια, με 
τα ανωτϋρω περιγραφόμενα, όςο αφορϊ το ςτϊδιο αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των 
Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Η Επιτροπό, αφού ολοκληρώςει το 
ϋργο τησ, κατϊ το ςτϊδιο αυτό, ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό επύ των οικονομικών 
προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει 
ςχετικό απόφαςη. 

ςτ. Η ανωτϋρω απόφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο.  

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

Για όλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απόφαςη ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ. Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ 
όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο ςτϊδιο του 
Διαγωνιςμού.  

Οι ςυμμετϋχοντεσ δύναται να λαμβϊνουν γνώςη των φακϋλων προςφορών των ϋτερων 
ςυνυποψόφιων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.     
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3. Αξιολόγηςη Προςφορών  

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

4. Επιλογό Αναδόχου- Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ  

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

Σα φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν τα κϊτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικϊ: 

i. Βεβαύωςη ϋναρξησ επιτηδεύματοσ από την αρμόδια Οικονομικό Αρχό (ΔΟΤ). 

ii. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, πριν 
από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι 
δεν ϋχει καταδικαςθεύ με τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 4 του Μϋρουσ Α’ του παρόντοσ παραρτόματοσ. 

Ειδικότερα, τα νομικϊ πρόςωπα πρϋπει να προςκομύζουν για τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ-
διαχειριςτϋσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο αρμόδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα 
δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα ανωτϋρω αδικόματα. 

iii. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου 
εξαμόνου, από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ ειδοπούηςησ, από το οπούο να 
προκύπτει ότι δεν τελεύ ςε λύςη, εκκαθϊριςη ό αναςτολό - παύςη εργαςιών καθώσ και 
ότι δεν ϋχει καταδικαςτεύ πειθαρχικώσ και δεν εκκρεμεύ εισ βϊροσ του πειθαρχικό 
διαδικαςύα. 

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

Σα νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ, υποβϊλουν τα εξόσ ϋγγραφα: 

i. Αντύγραφο του καταςτατικού (ενδεύκνυται η προςκόμιςη του πιο πρόςφατου 
κωδικοποιημϋνου καταςτατικού) ό ϊλλου αντύςτοιχου εγγρϊφου του που να αποδεικνύει 
τη ςύςταςη του νομικού προςώπου του διαγωνιζόμενου από τα οπούα να προκύπτει η 
νόμιμη εκπροςώπηςη αυτού, οι Διαχειριςτϋσ και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ϋχουν 
δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ιςχύοντα 
ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθϋωσ από το καταςτατικό.  

ii. Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ, που προβλϋπονται ςτο ςημ. Α τησ παρούςησ 
παραγρϊφου για τα φυςικϊ πρόςωπα.  

Οι ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ θα πρϋπει να καταθϋςουν τα δικαιολογητικϊ του παρόντοσ ϊρθρου για 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ – κοινοπραξύασ. χετικϊ με τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 
ςημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόςον ςτο ποινικό μητρώο αναφϋρονται αδικόματα, για τα οπούα δεν 
προκύπτει ςαφώσ αν ανόκουν ςε αυτϊ που ςύμφωνα με την παρούςα Προκόρυξη επιφϋρουν τον 
αποκλειςμό του ςυμμετϋχοντοσ, ο Διαγωνιζόμενοσ πρϋπει να ςυνυποβϊλει αντύγραφο τησ ςχετικόσ 
καταδικαςτικόσ απόφαςησ, προκειμϋνου να κριθεύ ανϊλογα. 

Εϊν ςε κϊποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδόποτε αρχό τησ ότι δεν εκδύδονται τα παραπϊνω 
ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ, ό δεν καλύπτουν όλεσ τισ ωσ ϊνω αναφερόμενεσ περιπτώςεισ του 
παρόντοσ ϊρθρου, δύναται να αντικαταςταθούν από ϋνορκη βεβαύωςη και ςτισ χώρεσ που δεν 
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προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη από υπεύθυνη δόλωςη του προμηθευτό που γύνεται ενώπιον 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ (ϊρθρο 80 παρ. 2β του 
Ν. 4412/2016). την κατϊ τα ϊνω ϋνορκη βεβαύωςη/υπεύθυνη δόλωςη θα δηλώνεται ότι, ςτην 
ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα και ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο 
ςυγκεκριμϋνο πρόςωπο οι ανωτϋρω νομικϋσ καταςτϊςεισ.  

Β. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την τεχνικό-επαγγελματικό καταλληλόλητα 

Ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει πιςτοποιητικό οικεύου Δικηγορικού 
υλλόγου, για όλα τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ 
ς’ αυτόν, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και αφετϋρου ότι εξακολουθούν να 
παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ό ςε περύπτωςη 
αλλοδαπού οικονομικού φορϋα ανϊλογη ϋνορκη βεβαύωςη ό πιςτοποιητικό τησ οικεύασ αρμόδιασ 
αρχόσ τησ χώρασ, όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ.  

Επιπροςθϋτωσ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα του 
επικεφαλόσ του ϋργου, τεκμηριωμϋνο από τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ (ςυμβϊςεισ, βεβαιώςεισ 
καλόσ εκτϋλεςησ, ςχετικϊ φορολογικϊ παραςτατικϊ, τύτλουσ ςπουδών, γνώςη ξϋνων 
γλωςςών κλπ), από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι διαθϋτει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα, κατ’ 
ελϊχιςτον, δϋκα (10) ετών ςτη θεματικό των δημοςύων ςυμβϊςεων και ςτη νομικό υποςτόριξη 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 παρ. 1 β του Α Μϋρουσ του Β’ 
Παραρτόματοσ τησ παρούςασ. Επύςησ, θα προςκομύζεται και αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα κϊθε 
μϋλουσ τησ Ομϊδασ Έργου. 

Γ. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την Οικονομικό-Φρηματοοικονομικό επϊρκεια. 

Ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα ακόλουθα ςε ςχϋςη με την απαιτούμενη 
οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια: 

 Κατϊςταςη Οικονομικών τοιχειών από Επιχειρηματικό Δραςτηριότητα (Ε 3) των 
τελευταύων τριών (3) φορολογικών ετών (2016, 2015 και 2014) ό οιοδόποτε ϊλλο νόμιμο 
ϋγγραφο από το οπούο να προκύπτει ο κύκλοσ εργαςιών των ςυμμετεχόντων. 

 ε περύπτωςη νεοςύςτατου νομικού προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό 
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε ϊλλου 
ιςοδύναμου αποδεικτικού εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του 
ςυμμετϋχοντοσ.  

Δ. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την Σεχνικό-Επαγγελματικό ικανότητα. 

Ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα ακόλουθα ςε ςχϋςη με την απαιτούμενη 
Σεχνικό-Επαγγελματικό του ικανότητα: 

 Για την απόδειξη τησ πλόρωςησ του κριτηρύου του ϊρθρου 5 παρ. 2 α του Α Μϋρουσ του Β’ 
Παραρτόματοσ τησ παρούςασ, προςκόμιςη αντύςτοιχων ςυμβϊςεων ςυνοδευόμενων από 
αντύγραφα τιμολογύων ό αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ με βεβαύωςη εύτε του αντιςυμβαλλόμενου 
εργοδότη εύτε του οικεύου φορϋα, ςτην οπούα θα αναφϋρεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ 
παραςχθεύςασ υπηρεςύασ, καθώσ και το ύψοσ του οικονομικού ςυμβατικού αντικειμϋνου. 

 Για την απόδειξη τησ πλόρωςησ του κριτηρύου του ϊρθρου 5 παρ. 2 β του Α Μϋρουσ του Β’ 
Παραρτόματοσ τησ παρούςασ, προςκόμιςη αντύςτοιχων ςυμβϊςεων, ςτισ οπούεσ θα 
αναφϋρεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ παραςχεθεύςασ υπηρεςύασ, από το οπούο να προκύπτει 
η ςύνδεςη του φυςικού αντικειμϋνου με δημόςιεσ ςυμβϊςεισ διεπόμενεσ από τον 
ν.4412/2016, καθώσ και το ύψοσ του οικονομικού ςυμβατικού αντικειμϋνου. 

Αφού ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ προςκομύςει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ δύναται να ζητόςει ςυγκεκριμϋνεσ 
διευκρινύςεισ, εφόςον προκύψει ςχετικό ανϊγκη. ε περύπτωςη που αυτόσ δεν προςκομύςει ϋνα ό 
περιςςότερα από τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ ό δεν παρϊςχει τισ ςχετικϋσ 
διευκρινόςεισ εντόσ χρονικού διαςτόματοσ πϋντε (5) ημερών αποκλεύεται από την διαδικαςύα και η 
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα με την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
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ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ και ούτω καθεξόσ. Επύςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ 
ό/και η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούνται να ζητόςουν πληροφορύεσ από τουσ φορεύσ (καταςκευαςτικούσ 
ούκουσ, φορεύσ πιςτοπούηςησ, πελϊτεσ, κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προςφϋροντα ςτο οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη κατϊ τα ανωτϋρω προκειμϋνου να επαληθεύςουν τα δηλούμενα 
ςτοιχεύα. 

τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ ςυνεδριϊζει και ελϋγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των υποβληθϋντων δικαιολογητικών κατακύρωςησ και ολοκληρώνει την επιλογό 
του Οριςτικού Αναδόχου τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςοντασ το ςχετικό πρακτικό ελϋγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωςησ, το οπούο διαβιβϊζει, προσ ϋγκριςη ςτο αρμόδιο όργανο. Εν ςυνεχεύα, 
εκδύδεται η Απόφαςη Κατακύρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ ϋχοντεσ 
ϋννομο ςυμφϋρον ςυμμετϋχοντεσ.  

5. Εγγυητικό Καλόσ Εκτϋλεςησ  

Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό καλόσ 
εκτϋλεςησ ύψουσ 5%, επύ του καθαρού ποςού κατακύρωςησ, η οπούα θα ϋχει διϊρκεια δώδεκα (12) 
μηνών.  

6. Ενςτϊςεισ-Προςφυγϋσ 

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ϋχουν το δικαύωμα υποβολόσ ενςτϊςεων, με την καταβολό 
του νομύμου παραβόλου, κατϊ των αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εντόσ πϋντε (5) ημερών από 
την ημϋρα που η ςχετικό Απόφαςη τουσ ϋχει κοινοποιηθεύ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα. 

Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται 
από το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, ςε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ 
διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.  

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 
καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ 
αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει 
δεκτό από το αποφαςύζον όργανο. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 

7. Ματαύωςη Διαγωνιςμού  

Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού, ςε 
οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη των όρων και των προδιαγραφών 
τησ Διακόρυξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016.  

8. Εμπιςτευτικότητα  

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

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

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

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

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

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

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : [88868] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ρ. Κανελλοποφλου 4, Ακινα, Τ.Κ. 101 77   

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Υ/Α ΒΕΤΤΗΣ Διονφςιοσ 

- Τθλζφωνο: 210 7487551 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=4102&Itemid=533

&lang= 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): «Ραροχι Υπθρεςιϊν νομικοφ ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων/ΥΡ.ΕΣ & 

Δ.Α. ωσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ  των Ευρωπαϊκϊν Ταμείων Εςωτερικισ Αςφάλειασ και Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ για τθν δθμοςιονομικι περίοδο 2014-2020», κωδικόσ CPV: 

79140000-7 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων:  

Α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, προχπολογιςμόσ τριάντα χιλιάδεσ 

ευρϊ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων, πλζον αναλογοφντοσ ΦΡΑ 

(24%). (Σφνολο 37.200,00 €),  

Β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ / Τομζασ Σφνορα και Θεωριςεισ,  προχπολογιςμόσ 

δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων κρατιςεων, πλζον 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ (24%) (Σφνολο 18.600,00 €) και  

Γ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ / Τομζασ Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ, 

προχπολογιςμόσ δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνων νόμιμων 

κρατιςεων, πλζον αναλογοφντοσ ΦΡΑ (24%) (Σφνολο 18.600,00 €). 

 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι αναφζρεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του 

αρμοδίου οργάνου εκάςτου μζλουσ για τθ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό: ,........- 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

β) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

γ) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

δ) Αναφζρετε τον τρόπο ςυνεργαςίασ 

ε) Ρροςδιορίςτε τον επικεφαλισ οικονομικό 

φορζα τθσ ζνωςθσ: 

ςτ) Ρροςδιορίςτε το μζροσ του ζργου 

(οικονομικό και φυςικό αντικείμενο), που 

αναλαμβάνετε:  

 

α) *……+ 

 

β) *……+ 

 

 

 

γ) *……+ 

 

 

δ) *……+ 

ε) *……+ 

 

ςτ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν 

θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον 

απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xviii

; 

[] Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxix: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxii 

*……+*……+*……+ 

 

ΑΔΑ: 7ΣΝΟ465ΧΘ7-Θ0Ψ
17PROC001868207 2017-08-29



 

 

 «Εςπωπαϊκό Ταμείο Εσωτεπικήρ Ασυάλειαρ»  
«Εςπωπαϊκό Ταμείο Ασύλος Μετανάστεςσηρ και Ένταξηρ»    

                                                                                                                

ελύδα 30 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

ΑΔΑ: 7ΣΝΟ465ΧΘ7-Θ0Ψ
17PROC001868207 2017-08-29



 

 

 «Εςπωπαϊκό Ταμείο Εσωτεπικήρ Ασυάλειαρ»  
«Εςπωπαϊκό Ταμείο Ασύλος Μετανάστεςσηρ και Ένταξηρ»    

                                                                                                                

ελύδα 31 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Γνωπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxviii κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε οικεύο Δικηγορικό 
ύλλογο, ό ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ 
μητρώα του κράτουσ μζλουσ εγκατάςταςισxxix 
του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον επικεφαλισ τθσ Ομάδασ Ζργου 

α) *τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικι 

εμπειρία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

Ρροκιρυξθσ (άρκρο 5 παρ. 1 β του Μζρουσ Α’ 

του Ραραρτιματοσ Β)+  

  

Στα ςτοιχεία επαγγελματικισ εμπειρίασ 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτον, τα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα κακϊσ και οι 

διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

που ςυμμετείχε ο Υπεφκυνοσ Ζργου, ο 

Εργοδότθσ / Αποδζκτθσ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν, και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτο 

ζργο (από μινασ / ζτοσ - ζωσ μινασ / ζτοσ). 
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2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ο ςυνολικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 

που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxx: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxi, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ 

που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ, τα ποςά, 

τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxii: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αναλάβει τθν 

παροχι των ακόλουκων υπθρεςιϊν του 

είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ με  

ειδικότερθ αναφορά ςτο ν. 4412/2016, τα 

ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiv, κακϊσ και  

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

 

 
 

Ρεριγραφι ποςά Ημ/νίεσ παραλιπτεσ 

    
 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxxv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxxxvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxxvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν  ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 

πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου «Παροχό Τπηρεςιών νομικού 

ςυμβούλου για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 

Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ  των Ευρωπαώκών 

Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την δημοςιονομικό 

περύοδο 2014-2020» (CPV 72224000-1 και 79140000-7, κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ...................). 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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------------------ 

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

viii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν 

µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
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νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xx Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv  Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Ππωσ προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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xxviii  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxix Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxx  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxi Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxii Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxiii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxiv Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxv Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 

τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxvi Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’  

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

1. Περιεχόμενο τεχνικών προςφορών 

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, εύτε ωσ αυτοτελώσ υποβϊλλων προςφορϊ δικηγόροσ εύτε οι υποβϊλλουςεσ 
προςφορϊ ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ ό δικηγορικϋσ εταιρεύεσ, θα πρϋπει να περιγρϊφουν και να τεκμηριώνουν 
εγγρϊφωσ,  

α) τη μεθοδολογικό προςϋγγιςη εκτϋλεςησ του δημοπρατούμενου αντικειμϋνου, ςε ςυνϊρτηςη 

με τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ του ϋργου, 

β) το ρόλο, τισ δεξιότητεσ, την εξειδύκευςη και τη ςυνειςφορϊ – βαθμό εμπλοκόσ, εκϊςτου 
προτεινόμενου μϋλουσ τησ ομϊδοσ ϋργου, καθώσ και το ςύςτημα λειτουργύασ και διούκηςησ τησ ομϊδασ ϋργου. 

2. Κριτόρια αξιολόγηςησ τεχνικών προςφορών 

Σα Κριτόρια Αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών περιλαμβϊνουν τισ ακόλουθεσ δύο 

Ομϊδεσ, με τουσ αντύςτοιχουσ ςυντελεςτϋσ βαρύτητασ των Ομϊδων:  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 

εκτϋλεςησ του Έργου  

50% 

Κ2 ύνθεςη – Οργϊνωςη - Διούκηςη 

Ομϊδασ Έργου  

50% 

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 αξιολόγηςησ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ 
κρύνονται τα κϊτωθι: 

o Κριτόριο Κ1α: H ςαφόνεια και πληρότητα τησ προςφορϊσ ωσ προσ την κατανόηςη 
του αντικειμϋνου, των ειδικών απαιτόςεων του ϋργου, τον εντοπιςμό και την ανϊλυςη 
των παραγόντων και παραμϋτρων που προςδιορύζουν τισ ανϊγκεσ του ϋργου. 
(υντελεςτόσ Βαρύτητασ 20% - ς1α ) 

o Κριτόριο Κ1β: Ο βαθμόσ ανϊλυςησ των παραδοτϋων και του χρονοδιαγρϊμματοσ 
υλοπούηςησ των επιμϋρουσ δραςτηριοτότων του Έργου. (υντελεςτόσ Βαρύτητασ 
15% - ς1β ) 

o Κριτόριο Κ1γ: Η καταλληλότητα τησ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ και προςαρμογόσ 
ςτισ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ του ϋργου. (υντελεςτόσ Βαρύτητασ 15% - ς1γ) 

 Κριτόριο Κ2: το πλαύςιο τησ δεύτερησ ομϊδασ κριτηρύων αξιολόγηςησ τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ κρύνονται τα κϊτωθι: 

o Κριτόριο Κ2α: Η διοργανωτικό αποτελεςματικότητα τησ ομϊδασ ϋργου, η οπούα 
προκύπτει από την κατανομό των αρμοδιοτότων μεταξύ των μελών τησ, ςύμφωνα με 
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τον ρόλο, τισ δεξιότητεσ, την εξειδύκευςη και τη ςυνειςφορϊ – βαθμό εμπλοκόσ 
εκϊςτου εξ αυτών, ςε ςυνϊρτηςη με τισ προβλεπόμενεσ από την προκόρυξη 
απαιτόςεισ και το χρονοδιϊγραμμα. (υντελεςτόσ Βαρύτητασ 25% - ς2α) 

o Κριτόριο Κ2β: Σο ςύςτημα λειτουργύασ τησ Ομϊδασ Έργου και ειδικότερα το 
ςύςτημα ςυντονιςμού, ςυνεργαςύασ και διούκηςόσ τησ, ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο, τισ 
απαιτόςεισ και το χρονοπρογραμματιςμό του ϋργου. (υντελεςτόσ Βαρύτητασ 25% - 
ς2β) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. Η αξιολόγηςη των προςφορών γύνεται από την 

Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών και περιλαμβϊνει τα παρακϊτω αναφερόμενα. 

1. Έλεγχοσ δικαιολογητικών και ελϊχιςτων προώποθϋςεων ςυμμετοχόσ 

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

δικαιολογητικϊ για την ορθότητα και πληρότητϊ τουσ. 

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

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

απορρύπτεται ωσ μη εκπληρούςα τισ ελϊχιςτεσ τιθϋμενεσ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ. 

2. Αξιολόγηςη τεχνικόσ προςφορϊσ 

Η βαθμολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ βαςύζεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικού Υακϋλου 

ςε ςχϋςη με τα προαναφερθϋντα επύ μϋρουσ κριτόρια. 

Για τη διαμόρφωςη του αθρούςματοσ των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ακολουθεύται η 

παρακϊτω διαδικαςύα:  

Η βαθμολόγηςη κϊθε κριτηρύου αξιολόγηςησ κυμαύνεται από 100 βαθμούσ ςτην περύπτωςη 

που ικανοποιούνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξϊνεται δε μϋχρι τουσ 120 

βαθμούσ όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτόςεισ του ςυγκεκριμϋνου κριτηρύου. Κριτόρια με βαθμολογύα 

μικρότερη από 100 βαθμούσ (ότοι που δεν καλύπτουν/παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ) επιφϋρουν την απόρριψη τησ προςφορϊσ. 

Κϊθε κριτόριο αξιολόγηςησ βαθμολογεύται αυτόνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, με 

ακϋραιο αριθμό.  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμϋρουσ 

ςυντελεςτό βαρύτητασ (ς) επύ τη βαθμολογύα του (κ). Σο ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρύων αποτελεύ τον Απόλυτο Βαθμό Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΑΒΣΠ), ο οπούοσ 

υπολογύζεται με βϊςη τον παρακϊτω τύπο:  

ΑΒΣΠ =  ς1α x K1α + ς1β x Κ1β + ς1γ x Κ1γ + ς2α x Κ2α + ς2β x Κ2β 

Ο Σελικόσ (υνολικόσ) Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΣΒΣΠ) κϊθε υποψηφύου υπολογύζεται 

από τον τύπο:                 

ΑΒΣΠ 

ΣΒΣΠ= -------------- x 100 

             ΑΒΣΠmax 

όπου  ABTΠmax =η  απόλυτη  βαθμολογύα  του  καλύτερου τεχνικϊ  υποψηφύου.  

Ο Σελικόσ (υνολικόσ) Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ΣΒΣΠ), εφόςον απαιτεύται, ςτρογγυλοποεύται 

ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 

3. Αξιολόγηςη οικονομικών προςφορών 
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Η βαθμολόγηςη των Οικονομικών Προςφορών των Προςφερόντων εύναι ςχετικό. Για κϊθε 

Προςφϋροντα θα υπολογιςθεύ ο Σελικόσ Βαθμόσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του (Σ.Β.Ο.Π.), ωσ εξόσ: 

Σ.Β.Ο.Π.=(Οικονομικό Προςφορϊ Μειοδότη/Οικονομικό Προςφορϊ 

Προςφϋροντα)x100 

Ωσ Οικονομικό Προςφορϊ Προςφϋροντοσ ορύζεται το ποςό ςε Ευρώ ϋναντι του οπούου προτύθεται να 

εκτελϋςει ο Προςφϋρων το Έργο, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ και ωσ Οικονομικό Προςφορϊ 

Μειοδότη ορύζεται το μικρότερο ποςό ςε Ευρώ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. 

Εύναι προφανϋσ ότι ο βαθμόσ αυτόσ θα εύναι ϋνασ αριθμόσ μικρότεροσ ό ύςοσ του 100 (ο 

μειοδότησ, δηλαδό ο Προςφϋρων με τη μικρότερη ςυνολικό οικονομικό προςφορϊ, θα ϋχει Σ.Β.Ο.Π.= 

100). 

Ο Σελικόσ Βαθμόσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Ο.Π.), εφόςον απαιτεύται, 

ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο.    

4. Σελικό αξιολόγηςη 

Η τελικό αξιολόγηςη περιλαμβϊνει την κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ 

πλϋον ςυμφϋρουςασ Προςφορϊσ. Προσ τούτο θα εξαχθεύ ο Σελικόσ Βαθμόσ υνολικόσ Προςφορϊσ 

(Σ.Β..Π.) κϊθε Προςφϋροντοσ με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΣΒΠ = (ΣΒΟΠ X20%) + (ΣΒΣΠ x 80%) 

Ο Σελικόσ Βαθμόσ υνολικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β..Π.), εφόςον απαιτεύται, ςτρογγυλοποιεύται 

ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 

Με βϊςη τον Σελικό Βαθμό υνολικόσ Προςφορϊσ τουσ, οι Προςφϋροντεσ θα καταταχθούν 

κατϊ φθύνουςα ςειρϊ του βαθμού τουσ και επικρατϋςτεροσ υποψόφιοσ θα εύναι ο προςφϋρων με τον 

μεγαλύτερο ΣΒΠ.  
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