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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 5305/29-03-2018 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου/δικηγορική 

εταιρεία, για την παροχή υπηρεσίας «παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ», 

προϋπολογισμού 13.050 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με χρονική διάρκεια των 

υπηρεσιών έως 31/12/2018.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» και 

ειδικότερα του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης» με κωδικό πράξης 25010714 και με Νόμιμο Εκπρόσωπο του δικαιούχου την 

καθηγήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ, Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.  

Η προβλεπόμενη συνολική δαπάνη για παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ έως 31/12/2020 είναι 

48.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών βάσει της σύμβασης θα είναι έως 

31/12/2018. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης αυτής ανά έτος έως και 31/12/2020 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων ή περιλαμβάνουσες 

επιφύλαξη για τη νομιμότητα οιουδήποτε όρου της παρούσης προκήρυξης. 

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Αριστείδου 1 & Ευρυπίδου 2 , 3ος όροφος, 10559 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 

210 9220944, εσ. 101 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα Παρασκευή, 20/04/2018 και ώρα 12:00 μμ  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχθούν. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία Διενέργειας:    ημέρα Παρασκευή, 20/04/2018 και ώρα 15:00 μμ 

Τόπος Διενέργειας: Αριστείδου 1 & Ευρυπίδου 2 , 3ος όροφος, 10559 ΑΘΗΝΑ 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία της ΑΔΙΠ 

στο τηλέφωνο 210 9220944, εσ. 101 και στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ www.adip.gr  

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κ Γ. 

Κωστοπούλου, στο τηλέφωνο 210 9220944, εσ. 137 

 

Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης και τα Παραρτήματα της προκήρυξης θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.adip.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Υπ. Δήλ. Ν.1599/1986 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της ΑΔΙΠ 

 

 

 

Καθηγήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ 

 

http://www.adip.gr/
http://www.adip.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού  

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «παροχή 

νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ» από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου/δικηγορική 

εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη 

Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – 

Νέα Φάση» και ειδικότερα του Υποέργου 1 «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με κωδικό πράξης 25010714 και με Νόμιμο 

Εκπρόσωπο του δικαιούχου την καθηγήτρια ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΠΑΙΣΙΔΟΥ, Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Εθνικούς Πόρους. 

 

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες  νομικής υποστήριξης 

στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), 

οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Νομικό έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών Προμηθειών, Υπηρεσιών 

και Μισθώσεων. Σύνταξη και νομικός έλεγχος συμβάσεων. 

 Παροχή νομικών υπηρεσιών για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης: 

εφαρμογή κανόνων πιστοποίησης, ενδεχόμενες ενστάσεις, εφαρμογή δεοντολογίας, 

νομική υποστήριξη συναλλαγών με τρίτους κ.α. 

 Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής Διαγωνισμών και των Επιτροπών 

Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

 Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων επί νομικών θεμάτων της Προέδρου και του 

Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.  

 Υποστήριξη και εφαρμογή νομοθεσίας σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας.  

 Υποστήριξη σε νομικά θέματα που προκύπτουν και από την εφαρμογή της διοικητικής 

διαδικασίας και την εφαρμογή των διατάξεων της δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με την Πρόεδρο και το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ για 

την παροχή νομικών υπηρεσιών.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να απαντά εγγράφως, εντός κατ’ ανώτατο πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από τη σχετική ενημέρωσή του, στην Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση 

αυτή θέσει και σχετίζεται με τα ανωτέρω. 

 

Τα παραδοτέα της παροχής των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων: 

 Όλα τα έγγραφα - γνωμοδοτήσεις - υπομνήματα, κ.λπ. σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

που έχουν συνταχτεί από τον Ανάδοχο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

 Τελική έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών με την ολοκλήρωση του έργου. 
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Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων ή 

περιλαμβάνουσες επιφύλαξη για τη νομιμότητα οιουδήποτε όρου της παρούσης προκήρυξης. 

  

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

O προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 13.050 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για παροχή νομικών υπηρεσιών έως 31/12/2018.  

Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών του παρόντος βάσει σύμβασης θα 

είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

παράτασης αυτής ανά έτος έως και 31/12/2020 καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό. Η 

προβλεπόμενη συνολική δαπάνη για παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ έως 31/12/2020 

ανέρχεται στο ποσό των  48.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ειδικότερα:  

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

επί της κράτησης 0,06% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Ενδεικτικά  σύμφωνα με : 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “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” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

 Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

 Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 Το ν. 4009/11 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης  του 

εν λόγω προγράμματος. 

 Τη με αρ. 59/26-02-2018 απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής περί έγκρισης 

διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για παροχή νομικών υπηρεσιών 

στην ΑΔΙΠ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο της ΑΔΙΠ 

(http://www.adip.gr). 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου / δικηγορικές 

εταιρείες, που είναι εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

 σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Στο πρόσωπο ενός από ή του διαχειριστή της Δικηγορικής εταιρείας πρέπει να πληρούνται τα 

παρακάτω:  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών νομικής σχολής της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου 

αντιγράφου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) 

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας 

 Διορισμό του Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέματα διοικητικού δικαίου 

 Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε ζητήματα Δημοσίου Δικαίου και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν εμπειρία και σχετική ενασχόληση με το αντικείμενο του 

έργου. 

 

Απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα υποψηφίων: 

 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πενταετούς (5) διάρκειας στο 

δίκαιο δημοσίων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, στη διεξαγωγή διεθνών 

διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, ιδίως στη σύνταξη διακηρύξεων και παροχή 

νομικής συμβουλής και υποστήριξης των αναθετουσών αρχών κατά τις φάσεις 

διεξαγωγής διαγωνισμών και των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων. Εμπειρία σε 

υποθέσεις νομικής εκπροσώπησης ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον διετούς (2) διάρκειας στη νομική 

υποστήριξη θεμάτων χρηματοδοτούμενων έργων 

 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πενταετούς (5) διάρκειας στη 

νομική υποστήριξη (δικαστική και συμβουλευτική) θεμάτων αναγόμενων στο δίκαιο 

της παιδείας και ειδικώς της ανώτατης εκπαιδεύσεως 

http://www.adip.gr/
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 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον διετούς (2) διάρκειας στη νομική 

υποστήριξη Ανεξάρτητων Αρχών 

 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον διετούς (2) διάρκειας στη νομική 

υποστήριξη θεμάτων δημόσιας διοίκησης και δημόσιας διαχείρισης 

 

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν: 

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις 

 Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους 

που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. 

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεοκοπία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. 

 Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

καθώς και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένοι. 

 Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 12:00. Η προσφορά 

υποβάλλεται  συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο 

φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Επωνυμία νομικού προσώπου/Δικηγορική Εταιρεία, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ  

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) 
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Αριστείδου 1 & Ευρυπίδου 2 , 3ος όροφος, 10559 ΑΘΗΝΑ  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 5305/29-03-2018 

(Ημερομηνία Διενέργειας 20/04/2018) 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….. 

«Παροχή Νομικών Υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ» 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα.  

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή 

τους. 

 

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε 

δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται 

πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι 

και νομίμως μεταφρασμένα. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, με τα ίδια 

στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες ανά σελίδα από τον διαγωνιζόμενο. 

Εντός του περιγραφόμενου ως άνω κυρίου φακέλου, τοποθετούνται δύο σφραγισμένοι 

υποφάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα οι εξής: 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο 

τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα 

πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, όπως 

αναλυτικά εκτίθεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσης καθώς και η τεχνική προσφορά με 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει και 

εκτελέσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης και τη μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, συνολικά (για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης) και διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με το 

ανάλογο Φ.Π.Α. το ποσό της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι να εμφανίσουν τεκμηριωμένη πρόταση 

για το ύψος της απαιτούμενης αμοιβής με συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Καθαρό ποσό 

χωρίς ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

Συνολικό ποσό 
με ΦΠΑ [€] 

Παροχή Νομικών Υπηρεσιών 
στην ΑΔΙΠ 

   

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν, μαζί με την οικονομική προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Δικαιολογητικά Σύστασης- Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

 Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού 

 Σχετικό πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου περί των τροποποιήσεων 

του Καταστατικού. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην 

οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους οι υποψήφιοι: 

α. O/οι διαχειριστές του υποψηφίου αναδόχου ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αναφερόμενα στο αρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07 αδικήματα. 

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής τους. 

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία 

έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές 

καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού 

Συλλόγου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως 

της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 

προσφορών. 

ζ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

η. Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο 

του έργου καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε 

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, 

όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής ημεδαπής ή 

επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου αλλοδαπής σχολής. 

ΑΔΑ: 6Ε1ΥΙ5Ζ-ΤΜΥ
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4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου περί της εγγραφής της Δικηγορικής Εταιρίας στο 

μητρώο του. 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 

6. Επιστολή με την τεκμηριωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του έργου. 

7. Βιογραφικό σημείωμα με ανάλυση της προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογα έργα. 

Αναλυτική αιτιολόγηση του τρόπου διασφάλισης της ποιότητας του προσφερομένου έργου με 

το αντίστοιχο κόστος.  

8. Ρητή δέσμευση για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 

λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή 

υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο 

θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν 

επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα 

ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 

αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην 

Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΔΑ: 6Ε1ΥΙ5Ζ-ΤΜΥ
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Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20/04/2018 στα γραφεία της ΑΔΙΠ από τριμελή 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, 

αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των 

έλεγχο αυτών.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη 

τιμή. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό 

προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα 

καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της 

οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών 

της παρούσας, σύμφωνα με τις ποσότητες του Οικονομικού Πίνακα στο αντίστοιχο άρθρο της 

παρούσας. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή του συνόλου των 

υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους αποκλεισμού της 

προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του  

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 

και με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λοιπούς συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη 

διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο 

Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής 

επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η 

Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του 

ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί 

να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για τις ανάγκες υπηρεσιών την κατακύρωση 

μικρότερου εύρους υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την 

παρούσα προκήρυξη. 

ΑΔΑ: 6Ε1ΥΙ5Ζ-ΤΜΥ
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Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

3. Προσφορά  που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

6. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού. 

8. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς 

θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ 

τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της 

προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 

που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΔΑ: 6Ε1ΥΙ5Ζ-ΤΜΥ
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών 

ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και 

τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι 

και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων 

επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα 

4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και μέχρι 31/12/2018 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο 

πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31/12/2018.  

Εντός του προαναφερθέντος καθορισμένου χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει 

ολοκληρώσει τις ζητούμενες υπηρεσίες. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται στον χώρο των γραφείων της ΑΔΙΠ ή της έδρας 

του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά 

κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του 

λόγου αυτού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την 

απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο και με αντίστοιχη 

επιβάρυνση της Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ. 

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, 
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 Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο. 

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την 

υποβολή του παραδοτέου της τελικής έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, 

τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή 

όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 

 Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. 

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε 

καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 

έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης 

ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον 

Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 

προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 

ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

 

1) Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(στο εξής: «ΑΔΙΠ»), νομίμως εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο αυτής … και 

 

2) Η Δικηγορική Εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν από 

κοινού τα εξής: 

 

Άρθρο 1 - Προοίμιο. 

Δια της υπ’ αριθμ. ………… αποφάσεως της ΑΔΙΠ, η ως άνω δικηγορική εταιρεία 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ανακηρύχθηκε ανάδοχος ως σύμβουλος παροχής νομικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη της ΑΔΙΠ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5305/29-03-2018 προκήρυξη 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της ως άνω Αρχής. 

 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της συμβάσεως. 

Με την παρούσα σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, σε εκτέλεση της ανωτέρω 

αποφάσεως της ΑΔΙΠ, η ΑΔΙΠ αναθέτει στην ως άνω Δικηγορική Εταιρεία το έργο της παροχής 

υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς αυτήν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

o Νομικό έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Μισθώσεων. Σύνταξη και νομικός έλεγχος συμβάσεων. 

o Παροχή νομικών υπηρεσιών για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

Πράξης: εφαρμογή κανόνων πιστοποίησης, ενδεχόμενες ενστάσεις, εφαρμογή 

δεοντολογίας, νομική υποστήριξη συναλλαγών με τρίτους κ.α. 

o Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής Διαγωνισμών και των Επιτροπών 

Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

o Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων επί νομικών θεμάτων της Προέδρου και του 

Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.  

o Υποστήριξη και εφαρμογή νομοθεσίας σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας.  

o Υποστήριξη σε νομικά θέματα που προκύπτουν και από την εφαρμογή της 

διοικητικής διαδικασίας και την εφαρμογή των διατάξεων της οικονομικής 

διαχείρισης. 

o Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με την Πρόεδρο και το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ 

για την παροχή νομικών υπηρεσιών.  
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Η παροχή των ως άνω νομικών υπηρεσιών θα λαμβάνει χώρα είτε στην έδρα της 

Αναδόχου δικηγορικής εταιρείας είτε στην έδρα της ΑΔΙΠ, κατόπιν ad hoc συμφωνίας των 

μερών. 

 

Άρθρο 3 - Διάρκεια της συμβάσεως. 

Η σύμβαση άρχεται από την υπογραφή της, η οποία έλαβε χώρα την χχχχ έως και την 

31/12/2018, με δυνατότητα παρατάσεως της εν λόγω συμβάσεως κατόπιν σχετικής 

ειδοποίησης του Αναδόχου και με αντίστοιχη επιβάρυνση της Αρχής, κατά τα προβλεπόμενα 

στην σχετική προκήρυξη. 

 

Άρθρο 4 - Αμοιβή και τρόπος καταβολής της αμοιβής του αναδόχου. 

Η αμοιβή της Αναδόχου δικηγορικής εταιρείας  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  για το περιγραφέν 

στο άρθρο 2 έργο παροχής νομικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του έργου της ΑΔΙΠ 

καθορίζεται στο χρηματικό ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με Φ.Π.Α.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά ανά τρίμηνο και ισόποσα, 

κατόπιν προηγούμενης εκδόσεως και παραδόσεως στην Αναθέτουσα Αρχή των νομίμων 

παραστατικών. To κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από συνοπτική περιγραφή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται 

για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς. 

Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει 

καμία υποχρέωση καταβολής τόκων, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του 

Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις 

του προγράμματος. Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των 

προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με κατάθεση της αμοιβής του στον υπ’ αριθμ. 

τραπεζικό λογαριασμό ___________________ της Τράπεζας ____________ μόνον 

κατόπιν έκδοσης από αυτών των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους στην 

Αναθέτουσα Αρχή καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα παραδοτέα της παροχής των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
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• Όλα τα έγγραφα - γνωμοδοτήσεις - υπομνήματα, κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή που έχουν συνταχτεί από τον Ανάδοχο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

• Τελική έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Άρθρο 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υπηρεσίες που 

αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της 

απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης. 

2. Ο Ανάδοχος θα διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει με την παρούσα 

σύμβαση, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες νομικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να 

υπόκειται σε ωράριο εργασίας και χωρίς να δεσμεύεται για τον τρόπο και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει για την παροχή τους. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται κατά βάση 

από την έδρα του και όποτε είναι αυτό απαραίτητο, με παρουσία του στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού απαιτηθεί. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου 

της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί 

τούτο σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία 

στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών 

αυτής της σύμβασης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα 

για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά 

τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι 

διαθέσιμες πιστώσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. 

8.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, 

ομάδας έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 

να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της 

ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
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πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που θα του τάξει προς 

τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις εχεμύθειας. 

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες σχετικά με την ΑΔΙΠ που θα περιέλθουν σε γνώση της 

Αναδόχου με οιονδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία και εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως, 

θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες της ΑΔΙΠ. 

Επιπρόσθετα θα θεωρούνται ως εμπιστευτικές για τους σκοπούς της παρούσης, 

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και όλες οι πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που 

καλείται να εκτελέσει η Ανάδοχος με την παρούσα καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται από την ΑΔΙΠ προς την Ανάδοχο, είτε γραπτά είτε προφορικά είτε με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο ή και οι πληροφορίες που δημιουργήθηκαν ή αποκτήθηκαν από την 

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών για την ΑΔΙΠ, συμφώνως προς οποιαδήποτε 

συμφωνία ή κατά διαφορετικό τρόπο.  

Η Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται όλες τις ανωτέρω εμπιστευτικές πληροφορίες 

με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μυστικότητα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέτρα ασφαλείας και 

τον ίδιο βαθμό προσοχής που θα χρησιμοποιούσε κανονικά κατά την προστασία των δικών της 

εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας φύσεως. 

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες που θα περιέλθουν κατά τα ως άνω σε γνώση της 

Αναδόχου δεν δύνανται να γνωστοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει σε οποιονδήποτε τρίτο, δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα, παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΔΙΠ. 

Η Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα περιέλθουν 

κατά τα ως άνω σε γνώση της για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πλην της παρούσης, ούτε θα 

επιτρέψει την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση στα στοιχεία αυτά τρίτων, στους οποίους δεν 

περιλαμβάνονται συνεργάτες και προστηθέντες της Αναδόχου που απασχολούνται με το 

αντικείμενο της παρούσης, παρά μόνον με προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΑΔΙΠ 

και αφού διασφαλίσει ότι οι τρίτοι δεσμεύονται από την ίδια υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

σαν να είχαν συμβληθεί στην παρούσα. 

 

Άρθρο 6 - Λοιποί όροι. 

i. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι όροι της παρούσης αποτελούν την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη συμφωνία τους, μη ισχύουσας οιασδήποτε τυχόν προγενέστερης τοιαύτης. 
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ii. Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και οιαδήποτε τροποποίηση τους 

γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 

iii.  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

iv. Για κάθε διαφωνία ή διένεξη, η οποία τυχόν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση των όρων της παρούσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα (χχ σελίδων 

έκαστο) και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

   

ΑΔΑ: 6Ε1ΥΙ5Ζ-ΤΜΥ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- 
5305/29-03-2018 

 

 
 

17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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