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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Δνση: Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δημήτριος Κανετάκης 
Τηλέφωνο: 210-32.56.553 
Φαξ: 210-32.56.559 
Εmail: dkanetakis@mnec.gr 

 

      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας  

 

                 Αθήνα,  26/05/2020 
                 Α.Π.:     997/Φ.37 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Δικηγορική εταιρία 
 «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & 
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
 Πινδάρου 7 
 ΤΚ 10671- ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου νομικής 
υποστήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Το Π.Δ 4/2020 (ΦΕΚ 4/Α/15-01-2020) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
καθορισμού των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

3. Το Π.Δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (A’ 5). 

4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». (Α’ 123). 

5. Το Π.Δ.18/2020 Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 34/Α) 

6. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής,  προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», (L 
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Την με αριθ. 42356/ΥΦ 776/18-4-2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016) Υπουργική Απόφαση για τη 
διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 
πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 
μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4375/2016. 
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8. Tην υπ’ αριθ. 2246/05-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.» (ΦΕΚ 714/τ.Β/05-03-2020). 

9. Την με αριθ.3106/30-03-2020 (6ΒΒΞ46ΜΔΨΟ-0ΝΖ) «Τοποθέτηση υπαλλήλου του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου στη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 

10. Το άρθρο 111 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης». 

11. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 26.08.2015 
τροποποίηση αυτής. 

13. Την με αριθμ.πρωτ. 69292/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα «Άρση απόσπασης, απόσπαση και ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης 
της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.».  

14. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα τα 
άρθρα 107, 109A, 118 και 119.  

15. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677) «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.  

16. Το άρθρο 57 του Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασμούς πληρωµών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωµών µε βασικά 
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις». 

17. Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920012 με τίτλο 
«Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ».  

18. Τη με αριθμ. πρωτ. 220/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨ146ΜΔΨΟ-ΓΣΡ) Απόφαση περί Ορισμού 
Υπεύθυνου Λογαριασμού / Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών. 

19. Την υπ. Αριθ. Πρωτ. 1393 / Φ.26.3/ 03-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΖ9465ΧΙ8-ΠΕΘ)Τροποποίηση 
Συμφωνίας επιδότησης της δράσης «Ενέργειες τεχνικής βοήθειας για τη λειτουργική, 
τεχνολογική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» στο Εθνικό 
Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, προϋπολογισμού 835.000,00 € (Ενάριθμος: 
2017ΣΕ71920012). 

20. Την υπ’ αριθμ. 130433/16-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣ1Ξ46ΜΤΛΡ-11Β)  Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και του Υφ. Οικονομικών με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων 
Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». 

21. Την υπ’ αριθμ. 166/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΕΘ46ΜΤΛΡ-Β9Δ) Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων με θέμα «Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού 
δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020».  
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22. Την αριθμ. πρωτ: 1281/Φ52/28.05.2019 Βεβαίωση Επανεγγραφής στον Κατάλογο 
Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π. της Δικηγορικής 
Εταιρείας  «Μιχαηλόπουλος & Συνεργάτες» 

23. Την υποβοήθηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π στην διαχείριση νομικών θεμάτων που δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό λόγω υποστελέχωσης.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

την δικηγορική εταιρία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης 
της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π» κατηγορία  CPV 79111000-5: “Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών”.  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 
και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και άπτονται επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων της, εκτός αυτών που αφορούν στην λειτουργία, την άσκηση των 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ),  σε θέματα : 

 Δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) 

 Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων έργων TAME/ΤΕΑ 

 Διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα Εθνικά Προγράμματα και θέματα διοίκησης 
και οργάνωσης της Υπηρεσίας. 

με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π. 

Ο Σύμβουλος θα παρέχει την επιστημονική του άποψη εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του θα συμμετέχει σε συσκέψεις, 
συναντήσεις, συνεργασίες και λοιπές δράσεις εντός και εκτός των γραφείων της Ε.Υ.ΣΥ.Δ 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., όταν αυτό του ζητείται από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς την, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο μέχρι και       
05/06/2020 ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 
πόρων, Λέκκα 23-25, 5oς όροφος, 105-62 Αθήνα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε ο οικονομικός φορέας να μπορεί να λάβει γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση της προσφοράς του στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Ν. 4412/2016, 
άρθρο 121).   

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Η πρόσφορα του προσφέροντα οικονομικού φορέα υπογράφεται και μονογράφεται ανά 
φύλλο. Συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατατίθεται μέσα σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει : 
Α. τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1,  
Β. τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2, 
Γ. τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα τα οποία 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.3. 

 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος φέρει την ένδειξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Νομικής 

Υποστήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π» με κωδικό ΟΠΣ 5009752 του ΕΠ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:____/____/2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   05/06/2020 

 

Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου  και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που θα υποβάλει ο προσφέρων είναι:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα με την 
οποία να δηλώνεται ότι:  

α) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην 
προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς, 

β) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, 

γ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 
δ) η προφορά ισχύει για 3 (τρείς) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της, 
ε) τους φορείς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) του προσωπικού του οικονομικού 

φορέα. 
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή σε ισχύ. 
γ) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 
δ) Αντίγραφα Ποινικών Μητρώων ή φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων προκειμένου 

να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. 
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ε) Επικαιροποιημένο καταστατικό, απόφαση ΔΣ ορισμού νόμιμου εκπροσώπου το οποίο να 
έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

στ) Βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο των ιδιοκτητών και συνεργατών της 
εταιρείας. 

ζ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, 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 σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, ως προστέθηκε με το 
άρθρο 39 του ν. 4488/2017. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του ανωτέρου πιστοποιητικού αυτό αντικαθιστάται από Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
3.2. Τεχνική Προσφορά 
Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει τα 
οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση:  

α) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.  

β) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα εμπειρία και εργαλεία υποστήριξης.  
γ) Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης 

της Ομάδας Έργου: 
Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας  Έργου (αποτελούμενη 
τουλάχιστον από δύο άτομα) όπου θα περιγραφεί ο ρόλος τους, θα δηλωθεί το 
γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν,  

Πίνακας 1 στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη του 
συνόλου της Ομάδας Έργου: 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες / Καθήκοντα Δεξιότητες / Γνωστικό πεδίο 

    

    

    

    

 

Όπου συμπληρώνεται : 

 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της 
Ομάδας Έργου, 

 Στην 2η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου  

 Στην 3η στήλη  «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά 
καθήκοντα που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου  

 Στην 4η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το γνωστικό πεδίο 
στο οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος. 

 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της 
προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου προσκομίζει τα παρακάτω αποδεικτικά 
στοιχεία: 

 Τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: ΩΞΡΓ46ΜΔΨΟ-5ΦΓ
20PROC006768453 2020-05-26



 

 Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.                            -  Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -  6 / 15 

 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

 Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 
περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε ανθρωπομήνες 
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία 
στην συμμετοχή τους σε έργα που αφορούν ένα τουλάχιστον τα παρακάτω αντικείμενα:  
o παροχή νομικών υπηρεσιών στην αξιολόγηση, διαχείριση, υποστήριξη, 

παρακολούθηση και ελέγχου έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά ή Επενδυτικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης 
της ΕΕ (πχ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ,ΤΕΑ,ΤΕΒΑ, HORIZON κλπ) 

 Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. 
 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

 
3.3. Οικονομική Προσφορά 

Η Οικονομική προσφορά (Παράρτημα ΙΙ) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό 
υποφάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός, υποχρεωτικά.  

Ως Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου νοείται η αμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ για το Έργο 
και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα 
που αναγράφεται ολογράφως. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή προσφοράς με αίρεση ή προσφοράς 
αόριστης και ανεπίδεκτης εκτίμησης. Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά απορρίπτεται. 

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις 
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε 
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ 
αφορμής αυτών. 

Η τιμή της προσφοράς 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 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. 

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία:  
α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την παρούσα 
Πρόσκληση. 

 
4. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
1. Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ένας 
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
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του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α   215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

γ) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την  παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Αν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
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έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

 
5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφοράς κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την 
οικονομική προσφορά του υποψηφίου για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στα ως άνω 
αναφερόμενα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι υπάρχουν  ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα διευκρινίσει ή να 
συμπληρώσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του.  

 
 
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την 
οικονομική προσφορά του υποψηφίου για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στα ως άνω 
αναφερόμενα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Εάν διαπιστωθεί ότι:  
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή 

ή ανακριβή, ή  
β) δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας/προθεσμιών που τέθηκαν με την παρούσα 

πρόσκληση τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού του 
άρθρου 5,  
η Αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την υποβληθείσα προσφορά και ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και  

 εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

 την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης ανάθεσης,  
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 η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της, αποστέλλει την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και τον 
καλεί, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου προσκομίζοντας την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν έχει  
επέλθει κάποια οψιγενής μεταβολή σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά της παρ. 3.1 

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
7. Παραδοτέα-Τρόπος πληρωμής 

Παραδοτέα της Σύμβασης αποτελούν αναφορές, πορίσματα, γνωμοδοτήσεις, επιτόπια 
παρουσία σε συναντήσεις και συσκέψεις και λοιπά έγγραφα υποστήριξης ανάλογα με τη φύση της 
νομικής εργασίας που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα γραπτά αιτήματα της Υπηρεσίας. 

Υπεύθυνη για την εποπτεία και την βεβαίωση της εξωδικαστικής απασχόλησης στις 
συναντήσεις και τις συσκέψεις καθώς και την παροχή σχετικής βεβαίωσης στην Επιτροπή 
Παραλαβής ορίζεται η Προϊσταμένη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., κα Αναστασία 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

Κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής, ο Σύμβουλος για την 
αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καλείται να συντάσσει ανά τρίμηνο απολογιστικές 
εκθέσεις παρασχεθεισών υπηρεσιών στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότερες 
εργασίες που πραγματοποιεί. Τις απολογιστικές εκθέσεις θα τις καταθέτει εντός 5 ημερών από τη 
λήξη του τριμήνου  το οποίο αφορά η εκάστοτε έκθεση, ως παραδοτέο του έργου, στην  
Προϊσταμένη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕ ΤΕΑΑΠ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Απολογιστικές εκθέσεις  παρασχεθεισών υπηρεσιών στις οποίες 

θα αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότερες εργασίες που 

πραγματοποιεί 

Ανά τρίμηνο (εντός 5 

ημερών από τη λήξη του 

τριμήνου το οποίο 

αφορά η εκάστοτε 

έκθεση) 

 
Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας  δύναται να ορίζει τα ειδικότερα τμηματικά παραδοτέα του 

Συμβούλου. 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε έξι (6) ισόποσες δόσεις με την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή μετά την πιστοποίηση των υπηρεσιών από την Επιτροπή της υπ’ αριθμ. 
226/Φ.19/10-02-2020 Απόφασης. 

 

 
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η έναρξη υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. Η διάρκεια 
υλοποίησης του έργου είναι δέκα οκτώ  (18) μήνες εξειδικευμένης νομική υποστήριξης. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(14.400,00 €), ήτοι συνολικά εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), το 
κόστος θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 719/2 ως εξής : 
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1. Το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από τη Δράση με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής 
Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ»  από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-
2020» με ενάριθμο 2017ΣΕ71920012 και κωδικό ΟΠΣ 5009752 και χρηματοδοτείται 
από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης  2014-
2020» και το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020». 

 
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της. 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 σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς 
θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 
 
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί ένσταση του 
άρθρου 127 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις παρ. 32 και 33 του άρθρου 
107 του Ν 4497/17.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%). 
 
11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται στο 
άρθρο 218 του Ν4412/16.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου.  
 

12. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η Πρόσκληση όπως προβλέπεται αναρτήθηκε στον διαδικτυακό κόμβο της υπηρεσίας στις 

26/05/2020. 
 
 

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Δεν απαιτείται εγγύηση. 
Απαιτείται εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
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α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
 ζβ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η)  την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και 

 ι) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
 

14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
 

15. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Νόμου 4412/2016. 

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση του Έργου ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των 
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα 
πλαίσια του παρόντος έργου θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, 
το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εξουσίες που απορρέουν από αυτά ρητώς εκχωρούνται 
στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 
προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση.  Όλο το υλικό που παράγεται θα παραδίδεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Η μεταβίβαση πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί του 
υλικού επέρχεται με την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής. Όλα τα παραδοτέα και κάθε 
άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες του έργου θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που 
μπορεί να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά βούληση. 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση του έργου.  
Επιτρέπεται η υποκατάσταση του Αναδόχου  στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση 
από νέο Ανάδοχο συνεπεία ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου ο οποίος 

ΑΔΑ: ΩΞΡΓ46ΜΔΨΟ-5ΦΓ
20PROC006768453 2020-05-26



 

 Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.                            -  Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -  12 / 15 

 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η 
διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται 
με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα ή 
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

 Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσής της. 

  
16. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους:  
(α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την οριστική παραλαβή του Έργου, 
(β) με έγγραφη συμφωνία των μερών, 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει υποστεί 
ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 
17. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των 
προαναφερθεισών υπηρεσιών. 

                          O Γενικός Γραμματέας 

 

 

                         Πάτροκλος Γεωργιάδης 
 

Κοινοποίηση 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 
Εσωτερική Διανομή 

1. Φάκελος Έργου 
2. Προϊσταμένη Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
3. Υπεύθυνος Λογαριασμού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης:             /           / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Τίτλου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

 

/ / - // 

 

 

    

/ / -  / / 
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Παράρτημα ΙΙ 

(Οικονομική Προσφορά) 
 

Προς:  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη τους Όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, ο 
κάτωθι Προσφέρων : ……………………………………………………….………………………………….. 

(να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας) 

 
για το Έργο : 

«Υπηρεσίες Συμβούλου νομικής υποστήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π» 
 

Προσφέρει την τιμή : 
 

 
ΠΟΣΟ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%   

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης      % (ολογράφως) στην τιμή του προϋπολογισμού. 

 

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφέροντος 
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