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                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ              AΘΗΝΑ,  08/05/2015          
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                            Α.Π. : 2128  
                                                                                                                         Α.Δ.Α. : 7O18465ΦΘΗ-75Ψ 
         
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                           
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020 
ΜΟΝΑΔΑ   Δ΄ 
 
Ταχ.    Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 
Ταχ. Κώδικας: 10441 ΑΘΗΝΑ 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΜΗ 
Πληροφορίες: B.Μακρής 2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΛΕΣΣΑ 

Τηλέφωνο: 210 5275093                                                        3.ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ 

Fax: 210 5275124  

Εmail: vmakris@mou.gr  
 
 
Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (κωδ. ΟΠΣΑΑ: 186765). 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4281/2014 και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν κανόνες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014). 

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 

φορά. 

3. Το Νόμο 4314/14 «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 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

265/23.12.2014). 
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4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6015/29-11-07 που αφορά την έγκριση 

του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 107 (ΦΕΚ 174/28-08-2014, τ. Α) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 

237/31-10-2014 τ. Α).  

7. To Π.Δ 24 (Φ.Ε.Κ 20/27-01-2015, τ.Α.) σχετικά με τη Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.  

8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/τ. ΥΟΔΔ/30-03-2015), με την οποία 

διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας με βαθμό 1oυ της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη. 

9. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση 

αντίστοιχων πόρων». 

10. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1 8 5 6 / 2 6 .1 1 .2 0 1 0 ) «Καθορισμός των 

στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας 

υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής. 

11. Την με αριθ. πρωτ. 8932/22- 0 9 - 2008 (ΦΕΚ 2153/16- 1 0 - 2 0 0 8 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση 

θέσπισης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007- 2013, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 11246/30- 1 2 - 2009 (ΦΕΚ 14/15- 1 

- 2 0 1 0 τ.Β΄), 2049/20- 0 4 - 2011 (ΦΕΚ 1183/09- 0 6 - 2011 τ.Β΄) και 2181/10.5.2013 

(ΦΕΚ 1147/13.5.2013 τ.Β΄) όμοιες αποφάσεις και ισχύει σήμερα. 

12.Την Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Ένταξης του 

έργου με αρ. πρωτ. 3174/19.06.2014. 

13.Την με αριθμ. 0828 ΣΑΕ (Κωδ. Έργου 2014 ΣΕ 08280046), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η 

ενέργεια 

14. Την υπ’ αρ. πρ. 6742/18.12.2014 πρώτη απόφαση (ΑΔΑ: 7ΛΨΨΒ-1ΙΖ) εγγραφής στον κατάλογο 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» των δικηγόρων Κων/νου Δάμη, Παναγιώτη Φλέσσα 

και Ευφροσύνης Χρυσοχοϊδου. 

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
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                                                             Αποφασίζουμε 

 

Την έγκριση της πρόσκλησης για την ανάθεση του έργου  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ» του  Μέτρου: 511  του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2007 –2013» (ΠΑΑ). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ).    

Πλαίσιο Ανάθεσης: Διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων 

υπηρεσιών βάσει του Καταλόγου Προμηθευτών. 

Διάρκεια Υλοποίησης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης 

ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Κριτήριο Ανάθεσης: H χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού 

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων  ευρώ (24.600). 

Λήξη υποβολής προσφορών: 25/05/2015  στις 15.00  

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών και ανάδειξης του Αναδόχου: Η ημερομηνία θα 

καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, στην οποία μπορούν να 

παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.  

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο 

των προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες στην κατηγορία Β3: 

1. Κωνσταντίνο Δάμη.   

2. Ευφροσύνη Χρυσοχοΐδου. 

3. Παναγιώτη Φλέσσα. 

Οι δικηγόροι καλούνται να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου 

τεύχους πρόσκλησης, με ισχύ δύο (2) μηνών προσμετρούμενων από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020 Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα, μέχρι την  25/05/2015  στις 15.00 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Ο Γενικός  Γραμματέας                                                                                                                                               

Xαράλαμπος Κασίμης 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Τεύχος Πρόσκλησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

-Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ 

- Προϊσταμένη ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Τεύχος πρόσκλησης για την ανάθεση του έργου:  

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ» του  Μέτρου: 511  

του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Αντικείμενο του έργου 

 

Φυσικό αντικείμενο του Έργου  είναι η παροχή  υπηρεσιών νομικής υποστήριξης των Ειδικών 

Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στο αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Η σύνταξη και ο έλεγχος νομοθετημάτων, κανονιστικών πράξεων, νομικών κειμένων και 

εγγράφων, 

 ο έλεγχος νομιμότητας και η κατάρτιση προσκλήσεων και προκηρύξεων δημοσίων 

συμβάσεων συμπεριλαμβανομένου και του προσυμβατικού ελέγχου αυτών, 

 η επίλυση όλων των νομικών ζητημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας διεξαγωγής 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 

 η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά 

τη συμβατική διάρκεια των έργων και υποέργων και την εξέλιξη εκάστης δημόσιας 

σύμβασης (τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις και επείγουσες πρόσθετες εργασίες, 

παρατάσεις προθεσμιών, τυχόν επίλυση διαφορών, έκδοση βεβαιώσεων περαίωσης των 

έργων, προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων κλπ), 

 έλεγχος και γνωμοδότηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει της φορείς 

υλοποίησης,  

 επίλυση νομικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν κατά την προετοιμασία της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, 

 oτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή συναφές με το έργο του νομικού. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρέχει με την απαιτούμενη επιμέλεια της παραπάνω 

αναφερόμενες υπηρεσίες, ανάλογα με της ιδιαιτερότητες της υλοποίησης του παραγόμενου 

έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου και καθ΄όλη τη 

συμβατική διάρκεια αυτού, υποχρεούται να υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή διαθέτοντας έναν 

(1) συνεργάτη του είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. οποτεδήποτε παραστεί 

ανάγκη είτε με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται σκόπιμο (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, fax, e-

mail, κλπ). 

 

2. Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης του Έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται σε έξι (6) μήνες 

από την ανάθεση του έργου. Με την ολοκλήρωση του έργου  ο Ανάδοχος θα υποβάλει υπό 

μορφή τελικού παραδοτέου, έκθεση πεπραγμένων στην οποία θα περιγράφονται όλες οι 

ενέργειες που ολοκληρώθηκαν κατά τη συμβατική διάρκεια. 

 

3. Προϋπολογισµός έργου – τρόπος πληρωµής  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) πλέον 

ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικό ποσό 24.600,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ).  Η 

καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του τελικού Παραδοτέου, και τη 

σχετική  σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών από την  αρμόδια Επιτροπή 

Επίβλεψης και Παραλαβής.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού 

 Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

συµµετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και 

ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ µέρους του 

συµµετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.  

 

2. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού  

Ο παρών διαγωνισµός µέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α) και 

τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.  

 

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη µορφή, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις 25/05/2015 ηµέρα Δευτέρα           

έως τις 15.00  στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης  2014-2020, Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα. 

 

4. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει  στα γραφεία της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Λεωφ. Αθηνών 58, 

10441 Αθήνα, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών και στην οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

 

5. Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισµού  

Η Πρόσκληση αποστέλλεται, µε εταιρεία ταχυµεταφοράς και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στους 

τρεις επιλεγµένους από τον κατάλογο υποψηφίους αναδόχους.  
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6. ∆ικαίωµα συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι τρεις προσκαλούµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι είναι 

ενταγµένοι στον κατάλογο, όπως αυτός έχει συσταθεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ και ισχύει.  

 

7. Αποκλεισµός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις:  

α. Προσφορά της οποίας το συνολικό τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου.  

β. ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

γ. ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του µέρους Γ της παρούσης.  

δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των δύο (2) µηνών.  

ε. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται.  

στ. Περιέχονται οικονοµικά στοιχεία ή σχετικές οικονοµικές αναφορές σε έγγραφα ή σε 

ηλεκτρονικό µέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς. 

ζ. Αφορά σε µέρος του έργου και όχι στο σύνολό του. 

 η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.  

θ. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του µέρους Γ 

της παρούσης.  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι 

ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την 

ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΑ  

2014-2020, Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται 

και από έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που 

πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά την παρούσα πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία και ώρα αποδεικνύονται µόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχοµένων της ΕΥΔ ΠΑΑ. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 

ΕΥΔ ΠΑΑ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους. ∆ε θα ληφθούν υπόψη 

προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε 

ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα 

Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του 

ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη.  

 

2. Περιεχόµενο Προσφοράς  

Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Οι προσφορές κατατίθενται 

µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 

πρόσκληση. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους 

σφραγισµένους  υποφακέλους:  

Α. «Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Περιεχόµενα Υποφακέλου 



10 
 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον 

Υποφάκελο µε τη σειρά που ζητούνται.  

Β. «Υποφάκελος Οικονοµικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 

προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στη συνέχεια.  

 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:  

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαµβάνεται στο σφραγισµένο 

υποφάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  

Οικονοµική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαµβάνεται στο σφραγισµένο 

υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

2014-2020 (κωδ. ΟΠΣΑΑ: 186765) 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου και φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, 

τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.    

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος πρέπει να 

περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται 

ότι: 

Ι. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται 

στον Κατάλογο παρόχων της υπηρεσίας (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία). 

ΙΙ. Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας και 

αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό 

προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς 

και ακριβείς. 

ΙΙΙ.  Η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα.  
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2.2. Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη 

σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το 

έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως.  

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων 

και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.   Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια 

ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από 

τον ανάδοχο.  

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

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

 

3. Ισχύς προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες 

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  Προσφορές που 

αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δύο (2) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 

έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Οι προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, 

δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.  Σε περίπτωση άρνησης του 

επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής. 

4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της.  Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
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4. Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.   Ο υποψήφιος ανάδοχος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

 

5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος / αξιολόγηση των προσφορών, η κατάρτιση του πρακτικού 

αξιολόγησης, η εισήγηση για την ανάθεση.  

 

6. Αξιολόγηση προσφορών  

Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με την αριθμ. 51540/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1856/2010), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

Κατά το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της 

επιτροπής οι περιεχόμενοι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ.  

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Πρώτα αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο Υποφάκελος Α: «Δικαιολογητικά» και για όσες προσφορές 

είναι αποδεκτές αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο ο Υποφάκελος Β: «Οικονομική Προσφορά». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, 

εφόσον παρίστανται. 

Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο 

υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.   

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος με την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω 

κριτήριο.    

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των 

οικονομικών προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ανάθεση του έργου στον 

προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή. 
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7. Διαδικασία επίβλεψης και παραλαβής έργου   

Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 

Επίβλεψης- Παραλαβής που  συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

 

8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του σε οποιαδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής που 

παρέχεται μόνο εγγράφως. 
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