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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών 

µε τίτλο «Σύµβουλος υποστήριξης της ΕΥ∆, στην διαχείριση των συστηµά-
των ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων», 
µε CPV 72512000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2014−2020». 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-

θειών και Υπηρεσιών». 

3. Τη µε Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρ-

θρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-

ου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αρ. 

41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδι-

κασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθει-

ας». 

5. Τη µε Α.Π. 7900/29-12-2015 (Α∆ΑΜ 16REQ003701747/27-1-2016) Απόφασης 

ένταξης της πράξης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ» µε Κωδικό 

ΟΠΣ 5000271 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

6. Τη µε Α.Π. 43/29-1-2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπη-

ρεσιών προς την ΕΥ∆, όπου προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης µε επάρκεια 

του υπό ανάθεση φυσικού αντικειµένου. 

7. Τις ανάγκες της ΕΥ∆ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής προ-

σφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας µε τίτλο: «Σύµβουλος υποστήριξης της 

ΕΥ∆ στην διαχείριση των συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρ-

χειοθέτησης εγγράφων». 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η ενέργεια αφορά στην υποστήριξης της ΕΥ∆ στην διαχείριση των συστηµάτων ηλε-

κτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων και συγκεκριµένα 
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στην διαχείριση του «Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλ-

λου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων» καθώς και στην συντήρηση και ενηµέ-

ρωση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της ΕΥ∆. 

 
2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

εκθέσεις πεπραγµένων (παραδοτέα), σε έντυπη µορφή, στις οποίες θα αναφέρονται συ-

νοπτικά τα κύρια σηµεία των παρεχόµενων υπηρεσιών της.  

 

Αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων 

της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας.  

 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και καθορίζεται 

σε έντεκα (11) µήνες. 

 

Η Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Πε-

ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο.   

 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Ο προϋπολογισµός της ενέργειας ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00 €) πλέ-

ον ΦΠΑ. 

 

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

της ενέργειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του συµβατικού τιµήµατος.  

 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλε-

σης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση. 

 

Η πληρωµή της ενέργειας θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µετά την παραλαβή εκάστου 

παραδοτέου και έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέ-

λεση του. 

 

Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητι-

κών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ως 

ισχύει, καθώς και άλλων δικαιολογητικών που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υ-

πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή προσφέρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της από-

φασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγρα-

φο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστη-

ριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α-

πόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµι-

µοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τρο-

µοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας αν-

θρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

2. Όταν:  

α) ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προ-

σφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 

ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτη-
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σης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου τα αρµόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµο-

θεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 

2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγ-

χους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διε-

νεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τε-

λεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τό-

κων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την κατα-

βολή τους. 

 

3. Ο αποκλεισµός δεν εφαρµόζεται: 

• αν ο οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που όφειλε, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδου-

λευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 

για την καταβολή τους. 

• όταν ο αποκλεισµός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό-

ταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφεί-

λεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό-

τητα να λάβει µέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υπο-

βολής προσφοράς. 

 

4. Επίσης αποκλείεται προσφέρων εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κα-

τά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελε-

σµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

 

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 

ως άνω περιπτώσεις. 

 

6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-

θρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

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

κασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
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εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβι-

βασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προ-

βλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλεί-

ει έναν προσφέροντα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρο-

νται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φο-

ρέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες δι-

ατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Καλείστε να µελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις 15-2-2018, ηµέρα Παρα-

σκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. Κα-

ράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος.  

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή προς την 

ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία 

σας καθώς και η παρούσα πρόσκληση.  

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

H επωνυµία του νοµικού προσώπου 

Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 

 
ΠΡΟΣ: 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

«Σύµβουλος υποστήριξης των συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης 
και αρχειοθέτησης των εγγράφων της ΕΥ∆»,  
 

Ηµεροµηνία προσφοράς: (ηµεροµηνία) 

 

«Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισµέ-

νοι φάκελοι, ως εξής: 

 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισµένος και τα περιεχόµενα 

του οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 
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2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισµένος και περιέ-

χει την οικονοµική προσφορά σας. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς 

περιγράφονται κατωτέρω. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση σας ότι: 

• Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης ενέρ-

γειας. 

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

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρό-

σκληση. 

• Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

 
Β) Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του 

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

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

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά 

σας στην οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς 

σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς σας θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 
Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή:        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Γρ. Περιφερειάρχη 

 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 


