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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Πειραιάς, 17-03-2021 

Αρ. Πρωτ. 11796 / 175 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 
Γραφείο Μονάδας Γ’ 
  
Πληροφορίες : Ελένη Νούλα Προς: Συμβουλευτική Ανάλυσις Μον. ΕΠΕ 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Αγίου Κωνσταντίνου 5, 18531, Πειραιάς 

e-mail: schris@analysisconsulting.biz 

Ταχ. Δ/νση : Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς, 

ΤΗΛ : 214.405.3312 

e-mail : efd.unitc@piraeus.gov.gr 

 
  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 17 «Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική 

Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ 

Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702), με την διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

CPV:  79100000-5:Νομικές Υπηρεσίες, 79411000-8:Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

 

 
Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
  

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 

των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Τη με αρ. απόφαση C(2014) 3542 final/23.5.2014  για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  του Σύμφωνου  

Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του 

Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020. 

8. Την με αριθμ. 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ 1110/Β/31-03-2020) Τροποποίηση  της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 

(ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 

1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»”» , όπως ισχύει 

9. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

10. To N.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

13. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε ισχύει.  

14. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».  

15. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» 

17. Την από 22-09-2017 τροποποίηση του υπάρχοντος ΟΕΥ του Δήμου Πειραιά με την οποία συστάθηκε το 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (ΦΕΚ 3330/Β/22-09-2017). 
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18. Την υπ’ αρ. 4023/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΡΨ7Λ7-ΝΩΒ) 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 375/07-02-2018 ορθή επανάλ. 

(ΑΔΑ:6ΝΩΝ7Λ7-24Υ) Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: 

Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.” με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.  

19. Την υπ΄αριθμ. 4028/30-12-2020 [ΑΔΑ: ΨΒΡΠ7Λ7-ΤΞΘ  & ΦΕΚ 6103/Β/31-12-2020] 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

379/07-02-2018 ορθή επανάλ. [ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε & ΦΕΚ 789/Β/7-3-2018) απόφασης Ορισμού του 

«Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 

2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.  

20. Την με αρ. πρωτ. 2406/01.08.2018 (AΔΑ: 7Υ0ΔΛ7-ΔΘΜ) Απόφαση Τροποποίησης του προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 της Περιφερειάρχη Αττικής. 

21. Την με αρ. πρωτ. 9906/122/02-03-2021 [ΑΔΑ: 6ΦΖ1ΩΞΥ-86Λ] απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Υποστήριξη 

του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-

2020.  

22. Την με αρ. πρωτ. 1362/08.05.2018 (ΑΔΑ:ΨΤΣ67Λ7-ΤΥ1) Απόφαση «Τροποποίηση - Επικαιροποίηση της με 

αρ.πρωτ. Οικ.2214/03.07.2017 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

23. Την με αρ. πρωτ. 675/28-07-2020 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της 

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ», όπως αυτός ισχύει κατά την 

έκδοση της παρούσας. 

24. Το υπ’ αριθμ. 7510/85/17-02-2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ με ΑΔΑΜ: 21REQ008256116. 

25. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους  σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 

συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α’) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, ΣΑΕΠ 0851 Κωδικός 2018ΕΠ08510044 και τον 

αντίστοιχο ΚA 69.6117.104 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πειραιά (απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΔΠ8ΩΞΥ-ΣΥΟ & ΑΔΑΜ: 21REQ008291652 & με α/α Μητρ. Δευσμ. 774/2021). 

26. Τις διαχειριστικές ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας του Ενδιάμεσου Φορέα, που προκύπτουν από την υλοποίηση της 

εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 

 

21PROC008298995 2021-03-18

ΑΔΑ: 6ΘΞΙΩΞΥ-4Γ0



 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς, � 214.405.3312, � 213.202.2906 

email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: http://oxe.pireasnet.gr 
 

 
Σελίδα 4 από 19 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

να απευθύνει πρόσκληση στην εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ λόγω εμπειρίας σχετικής με τις 

απαιτήσεις του έργου, για να υποβάλλει προσφορά με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου 

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν προκειμένου να της ανατεθεί με την διαδικασία 

ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική 

Απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υλοποίηση του Υ/Ε17 «Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική 

Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου 

Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

απόφαση το αργότερο μέχρι και τις 26.03.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6). 

 

Η προσφορά μπορεί επίσης να αποσταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυδρομικής εταιρείας και 

θα παραλαμβάνεται από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο 

Α6), όπου και θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή 

μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά 

θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε 

να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα 

απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα 

Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τον 

ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6). Το κείμενο της 

παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
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(http://oxe.pireasnet.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και 

ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, στην οποία θα 

αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις τους.  

 

Οι πληρωμές γίνονται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν στην 

Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

 

Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

Η 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Η 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΗΜ: ΗΜ: 

 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΖΥΡΗ 

 
Εσωτερική Διανομή  

1. Μονάδα Γ’  

2. Φάκελο του έργου 

Συνημμένα:  
1. Παραρτήματα Α, Β, Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
1. Εισαγωγή 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με την Απόφαση 379/7-2-2018 της 

Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β’ 789/7-3-2018): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων 

επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020». Η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 375/7-2-2018 σχετική απόφαση της 

Περιφερειάρχη Αττικής.  

Οι Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά εμπεριέχουν Δράσεις ή Πράξεις, που 

κωδικοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Δράσεις /Πράξεις Επιχειρηματικότητας, με περιεχόμενο άμεσων ενισχύσεων προς ΜΜΕ (λ.χ. σε ΤΠΕ ή 

εξωστρέφεια) ή οριζόντιου χαρακτήρα άυλων ενεργειών, όπως ενδεικτικά δράσεις ανάπτυξης και διάδοσης 

καινοτομίας και στήριξης επιχειρηματικών δικτύων, στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, κ.λπ., 

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτισμού και του τουρισμού, στην αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων κ.λπ. 

Περιλαμβάνονται δράσεις έξυπνης πόλης και ανάδειξης της Πόλης του Πειραιά ως πολιτιστικού και 

τουριστικού προορισμού, 

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν μέσω έργων αστικών και κοινωνικών υποδομών και αναπλάσεων στην 

αστική αναζωογόνηση και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Πόλης του Πειραιά, όπως ενδεικτικά, 

αναπλάσεις, κοινωνικές υποδομές, πολιτιστικές υποδομές, προσβάσεις και διαδρομές μέσα στην Πόλη 

κ.λπ., 

• Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και, ειδικότερα, στην αντιμετώπιση των 

διακρίσεων, στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων, στην στήριξη της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων και στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. 

 

 

2. Σκοπός & Αντικείμενο του έργου 

Από τις παραπάνω κατηγορίες Δράσεων/Πράξεων, ο ΕΦΔ της ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά επιδιώκει στο πλαίσιο της 

παρούσης την ταχεία ενεργοποίηση της ΟΧΕ με προτεραιοποίηση, ανάλυση και προώθηση της εξειδίκευσης Ομάδων 

Δράσεων / Παρεμβάσεων (ΟΔΠ), την έκδοση προσκλήσεων, την παρακολούθηση των ήδη ενταγμένων πράξεων    

καθώς και την ενεργοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος της 

Τεχνικής Βοήθειας.   

 

Ειδικότερα αντικείμενο του έργου είναι η παροχή, από τον Ανάδοχο, Συμβουλευτικών και Νομικών Υπηρεσιών για 

την :  
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Α) Υποστήριξη στην διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης των Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 

σύμφωνα µε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ενημέρωση του EΦΔ για τυχόν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την λειτουργία της Μονάδας Γ του ΕΦΔ. 

Β)  Υποστήριξη του ΕΦΔ   για ζητήματα που αφορούν :  

α) στην συνεργασία του με την Αστική Αρχή της ΒΑΑ/ΟΧΕ, τη Δημοτική Αρχή και τις εμπλεκόμενες Ειδικές 

Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και Φορείς (πχ ΕΥΚΕ, ΓΓΨΠ κλπ ) για την λήψη αποφάσεων και εγκρίσεων (συμμετοχή 

σε συσκέψεις, σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κλπ)  

β) στον έλεγχο των τευχών εξειδικεύσεων , των αντίστοιχων προσκλήσεων εκ μέρους του ΕΦΔ προς τους 

δυνητικούς του δικαιούχους  καθώς και στην διατύπωση γνώμης επί όλων των νομικών ζητημάτων που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων εκ μέρους των δικαιούχων.  

γ) στο Νομικό έλεγχο διακηρύξεων, αναθέσεων, συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, που 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο αντικείμενα  του ΕΦΔ, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και τον νομικό έλεγχο και διατύπωση απόψεων επί όλων των 

νομικών ζητημάτων που  ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.  

δ) Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση επικαιροποιημένων αρχείων με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.  

ε) Συμμετοχή σε συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην έδρα του ΕΦΔ ή και σε άλλο τόπο εφόσον 

απαιτηθεί, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Πειραιά ή του Προϊσταμένου του ΕΦΔ.  

 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία εκτιμάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 7 γνωμοδοτήσεις μηνιαίως (τεκμαρτός χρόνος 

απασχόλησης/γνωμοδότηση 8 ώρες). 

Η φύση των αιτουμένων υπηρεσιών απαιτεί τη παρουσία του Αναδόχου στην έδρα του εντολέα τουλάχιστον δέκα  

(10) ώρες εβδομαδιαίως. 

 

3. Ομάδα Έργου του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει τριμελή Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από τον 

Υπεύθυνο Έργου και δύο (2) στελέχη τουλάχιστον που να διαθέτουν 5ετή εμπειρία στη παροχή νομικής υποστήριξης 

σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Το στέλεχος του 

Αναδόχου που θα ορισθεί ως Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και τουλάχιστον 

5ετή εμπειρία σε θέματα διοίκησης και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων. 

Αντικατάσταση του Υ.Ε., ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο 

μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Υπεύθυνος Έργου σε περίπτωση αποχώρησής του από τον 

Ανάδοχο ή λύση της συνεργασίας τους, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν, τόσο τον 

Ανάδοχο όσο και την Αναθέτουσα Αρχή. Στο διάστημα αυτό και μέχρι την αντικατάστασή του θα παρέχει κανονικά τις 

υπηρεσίες του. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει ίση επάρκεια και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου με τον 
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αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4. Παραδοτέα Έργου  

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δήμου Πειραιά 

και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα εξής Παραδοτέα: 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι  

α) τρεις (3) διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών που 

υλοποιήθηκαν κατά το δίμηνο αναφοράς (κατάλογο των γνωμοδοτήσεων τις οποίες έχει συντάξει, τις συναντήσεις 

στις οποίες έχει παραστεί για λογαριασμό της Υπηρεσίας καθώς και την κατ΄ ελάχιστον προβλεπόμενη φυσική 

παρουσία στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής) και 

β) μία (1) έκθεση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλέον των εργασιών που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

αναφοράς και τον συνολικό απολογισμό του Έργου του Συμβούλου.  

 

Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται και από το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης και τον χρόνο απασχόλησης του 

Αναδόχου.  

Χρόνος παράδοσης: Τα διμηνιαία παραδοτέα θα υποβάλλονται εντός πενθημέρου μετά την λήξη του διμήνου 

αναφοράς, πλην του τελευταίου που θα υποβληθεί με την λήξη διάρκειας απασχόλησης του. 

Οι Συμβουλές και Γνωμοδοτήσεις, θα παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτώς είτε ταχυδρομικώς, 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας, κατόπιν εγγράφου αιτήματος από την 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες κατά 

περίπτωση. 

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του 

Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. 

 

5. Διάρκεια του έργου  

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και λήξη η 

24
η
 Δεκεμβρίου 2021.  

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση, η συνολική διάρκεια  της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από  σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της  διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν  οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 

6. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας 

πρόσκλησης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό Σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) μη 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι Σαράντα Εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή που 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας . 

Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους και ειδικότερα από ενταγμένη Πράξη «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου 

Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS: 5032702) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ 0851 

Κωδικός 2018ΕΠ08510044 και τον αντίστοιχο ΚA 69.6117.104 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 

Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα παραπάνω. 

Στο ανωτέρω τίμημα της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ’ επιγενόμενης 

αιτίας και ενδεικτικά: 

• Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο ανάδοχος 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των 

εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων 

(προσώπων, περιουσιών κτλ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

• Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών 

που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

7. Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Πειραιά  (Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος 

Φορές Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 

8. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 

αγοράς. Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες 

που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και 

παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

1. Νομοθετικό Πλαίσιο  

Η όλη διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 118 και της παρ.  6 του άρθρου 119 αυτού.  

 β) της παρ. 1 και 8  του άρθρου 12 της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Την με αριθμ. 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ 1110/Β/31-03-2020) Τροποποίηση  της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 

(ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 

Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Εν-διάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”», 

όπως ισχύει 

δ) Το Ν .3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε) Το  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

ζ) Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) 

 

2. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στον υποψήφιο που προεπιλέχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή από τον 

κατάλογο προμηθευτών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών 

για τον σκοπό αυτό. 

 

3. Προθεσμία - Τόπος Υποβολής Προσφορών 

 Η προσφορά μπορεί είτε να κατατεθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, 

Γραφείο Α6), είτε να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε μέσω ΕΛΤΑ ή 
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εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου θα παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι και τις 26.03.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

15:00.  

Η προσφορά θα κατατεθεί στο εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολληθεί, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, 

ότι αυτή θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς. Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε 

αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.  

Προσφορά που θα υποβληθεί ή θα περιέλθει στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση 

ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Η ημερομηνία σφραγίδας 

ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των 

προσφορών. 

 

4. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς  

Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού.  

 

Στον φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ  

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6  

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

«Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» 

 

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

 

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

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Εντός του κυρίως σφραγισμένου φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο (2) διακριτοί, σφραγισμένοι 

φάκελοι, ως εξής:  

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6  

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

«Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» 

 

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

 

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

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο 

Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

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

• Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.  

• Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

• Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

2. Υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι :  

• δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

• δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του ως οικονομικού φορέα,  

• δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

• δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
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3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη 

σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

το/τα δεσμεύει/ουν νόμιμα, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης 

4. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου), όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). Ειδικά για όσον 

αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση εκ μέρους  του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο.  

8. Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) 

πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμο. Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν 

εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.  

9. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
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έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση 

10. Πιστοποιητικό  από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
1
 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του αναδόχου σχετικά με τις 

απαιτήσεις υλοποίησης του έργου.  

 

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Επωνυμία νομικού προσώπου 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Μακράς Στοάς 15, 185 31, 1
ος

 Όροφος, Γραφείο Α6  

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

«Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» 

 

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής) 

 

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

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή των 

υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.  

Διευκρινίζεται ότι:  

α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που 

σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 

                                                           
1
 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
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προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.  

β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και 

τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την 

ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για 

πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται 

απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.  

γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε 

Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).  

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα πρόσθετα στοιχεία για την 

τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, ο δε προσφέρων υποχρεούται να παρέχει αυτά.  

Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του έργου, η οποία 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. 

Διευκρινίζεται ότι:  

α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή 

(αριθμητικώς και ολογράφως).  

β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) αόριστη, 

συνεπάγονται την απόρριψη της.  

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς.  

δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως. 

 

 

5. Χρονική Ισχύς Προσφοράς 

Η προσφορά θα έχει ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) 

ημερολογιακές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον 

προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η 

ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 
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6. Αξιολόγηση Προσφοράς 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών (εφόσον απαιτείται) και 

των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα α) με το αρθ.118 & το αρθ.119 του 

Ν.4412/2016 και β) το αρθ. 2 της με αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ 498/2018 (ΦΕΚ 938/Β/16.03.2018) Υπουργικής Απόφασης. 

Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στον 

Ανάδοχο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 

7. Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στις παρ. 1, 2 & 3 

του αρθ.73 και του αρθ.74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

8. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου  

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής: 

• Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του έργου. 

• Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου του έργου. 

• Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου του έργου. 

• Το 25 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του τελικού παραδοτέου. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Ειδικότερα :  

Για την καταβολή του τιμήματος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθ. 200 παρ. 4 του 

Ν.4412/16:  

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος, που αφορά η πληρωμή  

β. τιμολόγιο του αναδόχου  

γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την εκτέλεση του 

έργου. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος 

και είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.  
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Κάθε πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702) με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ 0851 Κωδικός 2018ΕΠ08510044 και 

τον αντίστοιχο ΚA 69.6117.104 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πειραιά 

 

9. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου 

χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από 

τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. 

 

10. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου  

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:  

•••• η συνεργασία με τον Ανάδοχο  

•••• η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων  

•••• ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο  

•••• η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και 

να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 

µε έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
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Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
11. Ενστάσεις  

Επιτρέπεται η έγγραφη υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθ. 13 της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 

(ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 

οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 
12. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 

ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις 

Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α  του Ν. 4412/16.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Πίνακας 1 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

(Επωνυμία)  

 

 

 

 

 

 

Έργο:  

«Νομικές Υπηρεσίες & Διοικητική Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά» 

 

 

 

Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

* 

** 

 

* αριθμητικώς ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

** ολογράφως ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

  

 

Διευκρινίζεται ότι:  

α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και 
ολογράφως).  
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη, συνεπάγονται την 
απόρριψη της.  

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς.  

δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.  
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