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Ερµούπολη, 19-3-2020 
 
Α.Π. : 785 
 
Προς: 
Ματθαίο Βελούδο 
Γερ. Μαρκορά 6 
ΤΚ 84100 Σύρος 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών µε 

τίτλο «Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης της ΕΥ∆ 
στον Έλεγχο Νοµιµότητας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στην ∆ιενέργεια Επιτόπιων 
Επαληθεύσεων» µε CPV 71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 

 
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», 
όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

3. Τη µε Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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 «∆ιαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την µε Α.Π. 580/28-2-2020 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000271 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (Α∆Α: ΨΡΕΕ7ΛΞ-3ΒΝ). 

6. Την µε Α.Π. 108/29-1-2016 βεβαίωση εγγραφής και τις µε Α.Π. 1862/2017/1-3-2018 
και 239/4-3-2020 επικαιροποιήσεις αυτής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών προς 
την ΕΥ∆ και το βιογραφικό του συµβούλου από το οποίο προκύπτει ότι διαθέτει την 
απαιτούµενη εµπειρία στην διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε δηµόσιες 
συµβάσεις έργων και η δυνατότητα υλοποίησης µε επάρκεια του υπό ανάθεση 
φυσικού αντικειµένου. 

7. Το από 13-3-2020 Εσωτερικό Σηµείωµα του Πρ/νου της Μονάδας Β2 µε θέµα 
«Ανάγκη υποστήριξης της Μονάδας Β2 από εξωτερικό συνεργάτη» στο οποίο 
στοιχειοθετούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η αρωγή συµβούλου 
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που σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον έλεγχο νοµιµότητας 
δηµοσίων συµβάσεων υποέργων, συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά το έτος 2020. 

8. Το από 18-3-2020 Εσωτερικό Σηµείωµα των Πρ/νων των Μονάδων Β1 και Β2 µε 
θέµα «Ανάγκες υποστήριξης των Μονάδων Β1 και Β2 από εξωτερικό συνεργάτη», στο 
οποίο στοιχειοθετούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η αρωγή 
συµβούλου, που σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, για την διενέργεια 
επιτόπιων επαληθεύσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων κατά το έτος 2020. 

 
Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή προσφοράς σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της Ενέργειας, µε τίτλο: «Παροχή Εξειδικευµένων 
Υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης της ΕΥ∆ στον Έλεγχο Νοµιµότητας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και στην ∆ιενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων». 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η ενέργεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Β2 στον Έλεγχο 
Νοµιµότητας ∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και υποστήριξης των Μονάδων Β1 και Β2 της 
ΕΥ∆ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου στην ∆ιενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων, πράξεων που είναι 
ενταγµένες στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, βάσει 
των αρµοδιοτήτων της όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 3 της έχοντας υπόψη 3 ΥΑ περί 
σύστασης της ΕΥ∆ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων. 

Ειδικότερα, η υποστήριξη θα αφορά στα κάτωθι: 

1. στον έλεγχο νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων (προέγκρισης δηµοπράτησης, σύµβασης 
και τροποποίησης σύµβασης) τεχνικών έργων και προµηθειών (υποέργων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων αρµοδιότητας της ΕΥ∆) και στη συµπλήρωση (µέσω ΟΠΣ) 
σχετικών λιστών ελέγχου, για τις οποίες θα κριθεί από την υπηρεσία απαραίτητη η 
υποστήριξη του Αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της ΕΥ∆ ως προκύπτουν από 
το από 13-3-2020 (έχοντας υπόψη 7) Εσωτερικό Σηµείωµα, και συγκεκριµένα: 

(α) φακέλων προέγκρισης τευχών δηµοπράτησης (έλεγχος πληρότητας µελετών, ύπαρξης 
των απαιτούµενων εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων, ορθότητας των τευχών δηµοπράτησης, 
της ενσωµάτωσης στη µελέτη και στα τεύχη δηµοπράτησης, ειδικών όρων και 
απαιτήσεων που έχουν τεθεί για το έργο, κλπ). 

(β) φακέλων προέγκρισης συµβάσεων (έλεγχος εφαρµογής της διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την διακήρυξη, τήρησης της προβλεπόµενης, από την διακήρυξη και την 
ισχύουσα νοµοθεσία, δηµοσιότητας, αξιολόγησης των κριτηρίων ανάθεσης, ποιοτικής 
επιλογής, κλπ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη, έγκρισης των επιµέρους 
σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας από τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής, τήρησης των προθεσµιών της διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ), 

(γ) φακέλων προέγκρισης τροποποίησης συµβάσεων {έλεγχος αιτηµάτων και εισηγήσεων 
παράτασης προθεσµίας υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων, αιτηµάτων και εισηγήσεων 
τροποποίησης µελέτης έργων, εισηγήσεων τροποποίησης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου δηµοσίων συµβάσεων έργων (έλεγχος Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Εργασιών, Συµπληρωµατικών Συµβάσεων, κλπ), ύπαρξης γνώµης του οικείου Τεχνικού 
Συµβουλίου, έγκρισης επειγουσών και απροβλέπτων εργασιών, κλπ (όπου απαιτείται), 
αιτηµάτων και εισηγήσεων για δαπάνες απολογιστικών εργασιών, κλπ} 



    3/8 
 

και επιπλέον στη συµπλήρωση σχετικών λιστών ελέγχου και στην παραγωγή (µέσω ΟΠΣ) 
των εν λόγω λιστών καθώς και των εγγράφων προέγκρισης, και 

2. στην διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων υποέργων πράξεων οι οποίες έχουν 
συµπεριληφθεί ή θα συµπεριληφθούν στα εξαµηνιαία Προγράµµατα Επιτόπιων 
Επαληθεύσεων της λογιστικής χρήσης από 1-7-2019 έως 30-6-2020, και για τις οποίες θα 
κριθεί από την υπηρεσία απαραίτητη η υποστήριξη του Αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη και 
τις ανάγκες της ΕΥ∆ ως προκύπτουν από το από 18-3-2020 (έχοντας υπόψη 8) Εσωτερικό 
Σηµείωµα, και συγκεκριµένα: 

• στην προετοιµασία επιτόπιων επαληθεύσεων (π.χ. µελέτη φακέλου πράξης, 

συγκέντρωση στοιχείων στο ΟΠΣ, διαµόρφωση λίστας επιτόπιας επαλήθευσης, κλπ), 

• στον διοικητικό ή/και επιτόπιο (στον τόπο υλοποίησης της πράξης) έλεγχο µε 
συµπλήρωση και της σχετικής λίστας Επιτόπιας Επαλήθευσης, έως και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας και συγκεκριµένα έως την αποστολή στον ∆ικαιούχο της 
‘Οριστικής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης’. 

• στην παρακολούθηση συστάσεων (προτεινόµενων µέτρων) και διορθωτικών 
ενεργειών (συµµόρφωσης του ∆ικαιούχου) για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 
τυχόν διαπιστώθηκαν (στο πλαίσιο του χρονικού ορίζοντα της παρούσης σύµβασης), 

και επιπλέον στην συµπλήρωση των αποτελεσµάτων / στοιχείων του ελέγχου και στην 
παραγωγή µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Προσωρινής 
και Οριστικής Επιτόπιας Επαλήθευσης. 
 
 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
εκθέσεις πεπραγµένων (παραδοτέα), σε έντυπη µορφή, στις οποίες θα αναφέρονται συνοπτικά 
τα κύρια σηµεία των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Το χρονικό διάστηµα έκαστου παραδοτέου 
και η αµοιβή ανά παραδοτέο θα καθοριστεί στην προς υπογραφή σύµβαση. 
 
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 
εννέα (9) µήνες. 
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, και ειδικά για τις επιτόπιες επαληθεύσεις στις οποίες 
θα συµµετέχει, στην έδρα του δικαιούχου της πράξης και στον τόπο υλοποίησής τους. 
 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο προϋπολογισµός της ενέργειας ανέρχεται στις τριάντα τέσσερεις χιλιάδες Ευρώ (34.000,00 
€) πλέον ΦΠΑ. 
 
Στο προαναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται και η συµµέτοχη του Αναδόχου σε έως πέντε 
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(5) επιτόπιες (µε έλεγχο και επί τόπου του έργου) επαληθεύσεις µε κόστος τριακόσια πενήντα 
Ευρώ (350,00 €) ανά εκτός έδρας µετακίνηση (σε περιπτώσεις ελέγχων εκτός της έδρας του 
Αναδόχου). Επισηµαίνεται ότι το ποσό της τελικής πληρωµής µετά την παραλαβή του 
τελευταίου παραδοτέου θα αποµειωθεί κατά αναλογία του κόστους συµµετοχής σε επιτόπιες 
(µε έλεγχο και επί τόπου του έργου) επαληθεύσεις (σε περιπτώσεις ελέγχων εκτός της έδρας 
του Αναδόχου) εφόσον συµµετάσχει σε λιγότερες των πέντε (5). 
 
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 εκτέλεσης 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 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 
του. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και 
άλλων δικαιολογητικών που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 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: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-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 παράγραφο 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 
δραστηριότητες, 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 απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 



    5/8 
 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (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 άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
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 φόρων 
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 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών 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 αίτησης 
συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 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 ελέγχους, 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) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 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 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή 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 δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 
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• όταν ο αποκλεισµός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
 

4. Επίσης αποκλείεται προσφέρων εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά 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 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν προσφέροντα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας 
 
 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Καλείστε να µελετήσετε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υποβάλετε 
την προσφορά σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτήν το αργότερο µέχρι τις 3-4-2020, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος 
όροφος, Ερµούπολη, Σύρος.  
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή προς την ΕΥ∆ 
ΕΠ ΠΝΑ, 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 
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ΠΡΟΣ: 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών 
Συµβούλου υποστήριξης της ΕΥ∆ στον Έλεγχο Νοµιµότητας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
στην ∆ιενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων» 

Ηµεροµηνία προσφοράς: (ηµεροµηνία) 

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

 
Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισµένοι 
φάκελοι, ως εξής: 
 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισµένος και τα περιεχόµενα του 
οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 

 
2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισµένος και περιέχει την 

οικονοµική προσφορά σας. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς 
περιγράφονται κατωτέρω. 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ενέργειας. 

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

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση. 

• Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση και 

 
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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά στην 
οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σε ΕΥΡΩ, χωρίς 
ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
 
 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή:        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Γρ. Περιφερειάρχη 

             
 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


