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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
 
 
 
Προς: 
Ματθαίο Βελούδο 
Επισκοπείο (επί επαρχιακής οδού Ερ-
μούπολης Κινίου), ΤΚ 84100, Σύρος 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών με 

τίτλο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης της Μονά-
δας Β2 της ΕΥΔ στην Διαχείριση Πράξεων του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και του 
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», με CPV 79212000-3 : Υπηρεσίες διαχειριστικού 
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) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021). 

3. Τη με Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 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 ι-
σχύει. 

4. Την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως έχει 
τροποποιηθεί 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» (ΑΔΑ: 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 ΕΥΔ και το βιογραφικό του συμβούλου από το οποίο προκύπτει, ότι διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία στην διαχείριση θεμάτων, που σχετίζονται με δημόσιες συμβά-
σεις έργων και η δυνατότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό ανάθεση φυσικού αντι-
κειμένου. 

7. Το από 28-1-2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Πρ/νου της Μονάδας Β2 με θέμα «Ανά-
γκες υποστήριξης της Μονάδας Β2 από εξωτερικό συνεργάτη», στο οποίο στοιχειοθε-
τούνται οι λόγοι, για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η αρωγή συμβούλου, που σχετί-
ζεται με διαδικασίες (i) ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων (προέγκρισης δη-
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μοπράτησης, σύμβασης και τροποποίησης σύμβασης) τεχνικών έργων και προμηθειών 
και (ii) υλοποίησης των Προγραμμάτων Επιτόπιων Επαληθεύσεων για την λογιστική 
χρήση από 01/07/2021 έως 30/06/2022 (οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το τρέχον έ-
τος). 

 
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 Υπηρε-
σιών Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ στην Διαχείριση Πράξεων του 
Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020». 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η ενέργεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Β2 προκειμένου να  
μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στους στόχους που έχουν τεθεί για το έτος 2022, και 
αφορούν στην διαχείριση 26 πράξεων του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020 (στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται και 4 πρόσφατα ενταγμένες πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και 
18 πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (στις οποίες περιλαμβάνονται και 5 πρόσθετες 
πράξεις που ανέλαβε η Μονάδα στα μέσα του έτους 2021), και ειδικότερα στον Έλεγχο Νομι-
μότητας Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και στην Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων πρά-
ξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 

Ειδικότερα, η υποστήριξη θα αφορά στα κάτωθι: 

(α) Στον έλεγχο φακέλων προέγκρισης τευχών δημοπράτησης τεχνικών έργων και προμη-
θειών και στη συμπλήρωση (μέσω ΟΠΣ) της σχετικής λίστας ελέγχου (ενδεικτικά: 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) Στον έλεγχο φακέλων προέγκρισης συμβάσεων τεχνικών έργων και προμηθειών και στη 
συμπλήρωση (μέσω ΟΠΣ) της σχετικής λίστας ελέγχου, (ενδεικτικά: 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, τήρη-
σης των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ).  

(γ) Στον έλεγχο φακέλων προέγκρισης τροποποίησης συμβάσεων τεχνικών έργων και προμη-
θειών και στη συμπλήρωση (μέσω ΟΠΣ) της σχετικής λίστας ελέγχου, {ενδεικτικά: έλεγχος 
αιτημάτων και εισηγήσεων παράτασης προθεσμίας υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, εισηγή-
σεων τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων έργων 
(έλεγχος Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, Συμπληρωματικών Συμβάσεων, κλπ)}.  

(δ) Στην διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων υποέργων πράξεων οι οποίες θα συμπεριληφ-
θούν στα εξαμηνιαία Προγράμματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων της λογιστικής χρήσης από 1-
7-2021 έως 30-6- 2022, και για τις οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ΕΥΔ, θα κρι-
θεί από την υπηρεσία απαραίτητη η υποστήριξη του Αναδόχου, και συγκεκριμένα:  

 στην προετοιμασία επιτόπιων επαληθεύσεων (π.χ. μελέτη φακέλου πράξης, συγκέντρω-
ση στοιχείων στο ΟΠΣ, διαμόρφωση λίστας επιτόπιας επαλήθευσης, κλπ),  

 στον διοικητικό ή/και επιτόπιο (στον τόπο υλοποίησης της πράξης) έλεγχο με συ-
μπλήρωση και της σχετικής λίστας Επιτόπιας Επαλήθευσης, έως και την ολοκλήρωση 
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της διαδικασίας και συγκεκριμένα έως την αποστολή στον Δικαιούχο της ‘Οριστικής 
Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης’, 

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

 στην παρακολούθηση συστάσεων (προτεινόμενων μέτρων) και διορθωτικών ενερ-
γειών (συμμόρφωσης του Δικαιούχου) για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν 
διαπιστώθηκαν (στο πλαίσιο του χρονικού ορίζοντα της παρούσης σύμβασης).  

Προεκτίμηση 10-15 ελέγχων νομιμότητας σταδίων δημοσίων συμβάσεων έργων (δημοπράτη-
σης, σύμβασης, τροποποίησης σύμβασης), και 5-10 επιτόπιων επαληθεύσεων. 
 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εκθέ-
σεις 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 Διαχείρισης για την πα-
ρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων της, θα είναι η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας.  
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και καθορίζεται σε δέκα 
(10) μήνες. 
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο και ειδικά για τις επιτόπιες επαληθεύσεις, στις οποίες θα 
συμμετέχει, στην έδρα των δικαιούχων των πράξεων και στον τόπο υλοποίησής τους. 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο προϋπολογισμός της ενέργειας ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) πλέον 
ΦΠΑ. 
 
Στο προαναφερόμενο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη μετακίνησης του Αναδόχου για 
την συμμετοχή του σε επιτόπιες (με έλεγχο και επί τόπου του έργου) επαληθεύσεις. Για τις εν 
λόγω μετακινήσεις θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην με Α.Π. 2/68332/ΔΕΠ (ΦΕΚ 
2943/Β/16-9-2016) ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοή-
θειας του ΕΣΠΑ» και την με Α.Π. Οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύ-
κλιο του ΓΛΚ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 
(ΦΕΚ 94 Α) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».  
 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της 
ενέργειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος.  
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Δεν 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 παρα-
δοτέου και έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθη-
σης 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 άλ-
λων 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 πε-
ρισσότεροι 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 απόφα-
σης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα-
πολέμηση 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 κρα-
τών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 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 οι-
κονομικού 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 δραστηριό-
τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ 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 από-
πειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρο-
μοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποί-
ηση 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 από-
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φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο-
ποία 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 διοικη-
τική 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 προσφέ-
ρων 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) ε-
τών 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/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύ-
πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβο-
λής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας 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. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις 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 α-
σφάλισης που όφειλε, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμέ-
νων 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 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 αποτελεσματι-
κά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας 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. 
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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 διαδικα-

σία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκα-
θαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδή-
ποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν προσφέ-
ροντα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περί-
πτωση 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 ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύμφωνα με τα ο-
ριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 11-2-2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00. 
Την προσφορά σας πρέπει να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση του 
πρωτοκόλλου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: notioaigaio@mou.gr.   
H προσφορά σας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 
1. Επιστολή προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ψηφιακά υπογεγραμμένη,  
2. Υπεύθυνη Δήλωσή 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 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. 
3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
4. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. 
5. Έγγραφο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο οποίο θα αναγράφεται αριθμητι-

κώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σας σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της πα-
ρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
 
Εσωτερική διανομή:        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Γρ. Περιφερειάρχη 

             
 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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