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1 1/2019

Σύμβαση για το έργο “Υπηρεσίες συμβούλου 

νομικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων” κατηγορία  CPV 79111000-5: “ 

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών” της 

δράσης με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας 

για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική 

και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» 

Το αντικείμενο της σύμβασης 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 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.

19.840,00
ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
19/4/2019 18/4/2021

2 4/2019

Σύμβαση για το έργο “Υπηρεσίες  συμβούλου 

διοικητικής υποστήριξης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων”, 

κατηγορία  CPV 71356300-1:  της δράσης με 

τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την 

λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και 

τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που 

περιλαμβάνει: Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 

καθώς και υποστήριξη στην διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ημερίδων και Επιτροπών 

Παρακολούθησης. Υποστήριξη στη συγκέντρωση και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών προκειμένου η Μονάδα Γ’ να προχωρεί στην σύνταξη και υποβολή των 

μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών των έργων. Διοικητική υποστήριξη στην 

παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου των δράσεων που 

υλοποιεί η Μονάδα Γ’. Υποστήριξη της Μονάδας Γ’ στον ανασχεδιασμό των δράσεων που 

υλοποιεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, στις οποίες παρουσιάζεται ανάγκη 

προσαρμογών ή/και τροποποιήσεων με επικαιροποίηση των προβλεπόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία προόδου των έργων καθώς και τις 

προτεραιότητες χρηματοδότησης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. Υποστήριξη του 

Υπευθύνου Λογαριασμού στη διαχείριση ταμειακών εισροών – εκροών σε επίπεδο δράσεων 

και έργων, καθώς και του μικρού ταμείου της Υπηρεσίας. Υποβοήθηση στα αρμόδια 

δημόσια ταμεία (π.χ. Δ΄ΔΟΥ Αθηνών) των διαφόρων παρακρατήσεων που διενεργεί η 

Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.ΑΜ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί. Υποβοήθηση 

στην καταχώρηση - ενημέρωση του λογιστικού λογισμικού της Υπηρεσίας για τα έργα της 

Τεχνικής Βοήθειας.

24.800,00
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες 

Α.Ε.  
5/7/2019 4/7/2021

3 2/2019

Σύμβαση για το έργο “Υπηρεσίες Συμβούλου 

υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, για την Πρόσκληση με 

κωδικό: 019 και τίτλο: «Επιχορήγηση Φορέων 

για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, κατηγορία  CPV 

85312320-8: ” της δράσης με τίτλο «Ενέργειες 

Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, 

τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ»

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υποβοήθηση της Μονάδας Β’ της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

διαχείρισης των ενταγμένων έργων της Πρόσκλησης με κωδικό: 019 και τίτλο: 

«Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» 

καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και άπτονται επί 

ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σε θέματα :

• παρακολούθηση προόδου υλοποίησης των δράσεων,

• έγκριση Διακήρυξης,

• έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης ,

• προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης,

• διοικητική επαλήθευση δαπάνης,

• προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων,

• επιτόπια επαλήθευση,

• παρακολούθηση συμμόρφωσης των Δικαιούχων σε συστάσεις,

• τροποποίηση συμφωνίας επιδότησης,

• ολοκλήρωση δράσης και

• ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των Έργων της  Πρόσκλησης 

019.

12.400,00 Σχοινά Βασιλική 10/052019 9/10/2019

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 2019
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4 3/2019

Σύμβαση για το έργο “Υπηρεσίες Συμβούλου 

υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π σε θέματα που αφορούν 

χρηματοδοτήσεις πράξεων”, κατηγορία  CPV 

85312320-8: ” της δράσης με τίτλο «Ενέργειες 

Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, 

τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υποβοήθηση της Μονάδας Β’ της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

διαχείρισης σε θέματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις πράξεων καθώς δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και άπτονται επί ζητημάτων που ανακύπτουν 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σε θέματα :

• κατάρτισης και υποβολής των αιτήσεων πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού 

υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρο 44 και 40 του Καν. (ΕΕ) 514,

• κατάρτισης και υποβολής της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών 

λογιστικών και άλλων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 5 του Κανονισμού 

966/2012,

• συλλογής, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων εκτιμήσεων και πραγματοποιήσεων για 

τα αιτήματα πληρωμής στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 

& Ανάπτυξης,

• παρακολούθησης των χρηματορροών και των πληρωμών των δικαιούχων, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις,

• επικοινωνίας με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων 

πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των 

χρηματοδοτήσεων του,

• επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων για την διαχείριση 

του Κεντρικού Λογαριασμού που έχει συσταθεί με την ΚΥΑ 107801/17-10-2016 (ΦΕΚ 

33903/20-10-2016) 

με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΕΠ.

12.400,00 Τσαπρούνη Λουκία 15/5/2019 14/10/2019

5 5/2019

Σύμβαση για το έργο “Υπηρεσίες Συμβούλου 

υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων” της 

δράσης με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας 

για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική 

και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ»

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που 

περιλαμβάνει την υποστήριξη της Μονάδας Β’ ως προς: :

• Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης δράσεων 

• Έγκριση Διακήρυξης 

• Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης 

• Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης

• Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης

• Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων

• Επιτόπια Επαλήθευση

• Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις

• Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης

• Ολοκλήρωση δράσης

• Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

• Κατάρτιση και υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού 

υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρο 44 και 40 του Καν. (ΕΕ) 514/2014,

• Κατάρτιση και υποβολή της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών 

λογιστικών και άλλων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 5 του Κανονισμού 

966/2012,

• Συλλογή επεξεργασία και αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και πραγματοποιήσεων για τα 

αιτήματα πληρωμής στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης,

• Παρακολούθηση των χρηματορροών και των πληρωμών των δικαιούχων, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις,

• Επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων 

πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των 

χρηματοδοτήσεων του

• Επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων για την διαχείριση 

του Κεντρικού Λογαριασμού που έχει συσταθεί με την ΚΥΑ 107801/17-10-2016 (ΦΕΚ 

33903/20-10-2016)

11.160,00
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες 

Α.Ε.  
1/11/2019 31/12/2019
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6
1396/Φ.37/05.06.

2019

Απόφαση τροποποίησης της  υπ’ αρ. πρωτ. 

1333/Φ.37/30.05.2019 απόφασης ανάθεσης 

και έγκρισης δαπάνης για την ανανέωση της 

παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής 

υποστήριξης του δικτυακού τόπου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Ανανέωση της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του δικτυακού 

τόπου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων 

1.116,00 SMD – Digital Marketing Agency 30/5/2019 29/4/2020

7
130/Φ.37/22.01.2

019

Ανάθεση και Έγκριση Δαπάνης για παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στο πλαίσιο 

συνάντησης του Υφυπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματέως και της 

Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., με την Ειδική Γραμματέα, 

Simon Mordue, και λοιπούς εκπροσώπους του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της 

DG HOME για θέματα που άπτονται του 

προσφυγικού ζητήματος.

Η ανάθεση αφορά σε παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας στο πλαίσιο 

συνάντησης του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματέως και της 

Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., με την Ειδική Γραμματέα, Simon Mordue, 

και λοιπούς εκπροσώπους Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της DG HOME για 

θέματα που άπτονται του προσφυγικού ζητήματος, την Τρίτη, 22.01.2019 και ώρες από τις 

17:30-19:30, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

(Λεωφ. Θηβών 196 – 198 / γραφείο Υπουργού)

334,80

ΕΛΙΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ

22/1/2019 22/1/2019

8
229/Φ.37/07.02.2

019

Ανάθεση και Έγκριση Δαπάνης για παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στο πλαίσιο 

συνάντησης του Υφυπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματέως και της 

Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., με τoν Simon Mordue, και 

λοιπούς εκπροσώπους της DG HOME για 

θέματα που άπτονται του προσφυγικού 

ζητήματος

Η ανάθεση αφορά σε παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας στο πλαίσιο 

συνάντησης του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματέως και της 

Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., με τoν Simon Mordue, και λοιπούς 

εκπροσώπους της DG HOME για θέματα που άπτονται του προσφυγικού ζητήματος, την 

Πέμπτη, 07-02-2019 και ώρες από, 13:15 έως τις 15:15 στο Υπουργείο Οικονομίας & 

Ανάπτυξης (Νίκης 5-7 ) Αθήνα

334,80

ΕΛΙΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ

07/02/19 07/02/19

9
1535/Φ.37/19.06

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για υπηρεσίες μετάφρασης αγγλικού κειμένου

Η Ανάθεση αφορά την μετάφραση κειμένου με τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Όροι και 

προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συμφωνίες με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 

διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης δράσης» (1.926 λέξεων) 

από τα αγγλικά στα ελληνικά. Το κόστος της μετάφρασης ανέρχεται σε 0,08 €/ανά λέξη μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

191,06

ΕΛΙΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ

19/06/19

10

347/Φ.37/18.02.2

019 (ορθή 

επανάληψη)

Απόφαση Διοργάνωσης ημερίδας, Ανάθεσης 

και Έγκρισης Δαπάνης για παροχή καφέ και 

γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημερίδας για 

την ενημέρωση των Στελεχών της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, 

αναφορικά με τις Γενικές Οδηγίες για την 

εφαρμογή του Ν.4412/2016 στην ανάθεση 

έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών 

παρουσία της Ειδικής Γραμματέως της ΣΥΔ 

ΤΑΜΕ ΤΕΑΑΠ.

Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια καφέ και γευμάτων και παραχώρηση αίθουσας, κατά τη 

διάρκεια ημερίδας για την ενημέρωση των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, αναφορικά με τις Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του 

Ν.4412/2016 στην ανάθεση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, παρουσία της Ειδικής 

Γραμματέως και της Συμβούλου της.

1.500,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

22/02/19 22/02/19
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Λήξης 

Σύμβασης

11
1979/Φ.37/02.09.

2019

Απόφαση Διοργάνωσης διημερίδας, Ανάθεσης 

και Έγκρισης Δαπάνης για παροχή καφέ και

γευμάτων κατά τη διάρκεια της διημερίδας για 

την ενημέρωση των Στελεχών των 

Εντεταλμένων

Αρχών και των Δικαιούχων στις διαδικασίες 

των διαχειριστικών επαληθεύσεων 

(διοικητικών και

επιτόπιων) με έμφαση στα έργα κατασκευών 

και προμηθειών (action plan).

Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια καφέ και γευμάτων για σαράντα άτομα και την 

παραχώρηση αίθουσας και εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια διημερίδας (19-20/09/2019) για 

την ενημέρωση των Στελεχών των Εντεταλμένων Αρχών και των Δικαιούχων στις 

διαδικασίες των διαχειριστικών επαληθεύσεων (διοικητικών και επιτόπιων) με έμφαση στα 

έργα κατασκευών και προμηθειών. 

5.120,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΕ

19/09/19 20/09/19

12
2246/Φ.37/30.09.

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την παροχή υπηρεσιών τακτικής και 

διορθωτικής υποστήριξης της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων που στεγάζεται η Ειδική

Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων.

Παροχή υπηρεσιών τακτικής και διορθωτικής υποστήριξης της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων που στεγάζεται η Ειδική

Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων.

6.820,00 AGTECH A.T.E.E., 01/10/19 31/09/2020

13
2246/Φ.37/30.09.

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την παροχή Υπηρεσιών εξειδικευμένης 

νομικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Δράσης : «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας 

για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική 

και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ.

Το αντικείμενο αφορά στην ετήσια συνδρομή στην πλήρη βάση νομικών πληροφοριών άνευ 

χρονικού περιορισμού πρόσβασης με τρείς κωδικούς.
1.364,00

Νομοτέλεια Νομική Βάση 

Πληροφοριών ΕΠΕ
15/11/19 14/11/20

14
2511/Φ.37/21.10.

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων 

στέγασης και κοινοχρήστων χώρων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων.

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων στέγασης και κοινοχρήστων χώρων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

9.751,90

Κοινωνικός Συνεταιρισμό 

Περιορισμένης Ευθύνης 

(Κοι.Σ.Π.Ε.) “ΔΙΑΠΛΟΥΣ”

01/11/19 30/10/20

15
1987/Φ.37/04.09.

2019

Απόφαση Ανάθεσης για τα έξοδα μετακίνησης 

και διαμονής των στελεχών της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων.

Υπηρεσίες έκδοσης και κράτησης εισιτηρίων και δωματίων ξενοδοχείων για τις ανάγκες 

μετακίνησης και διαμονής των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

10.000,00 Γ. ΤΣΟΧΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 04/09/19

16
920/Φ.55/17.04.2

019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την επιστροφή επίπλων γραφείων στην 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Επιστροφή - μεταφορά επίπλων γραφείου από την Ειδική Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

223,20 Αυτοκινητιστής Αγγελής Ιωάννης 17/04/19 16/05/19
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17
1082/Φ.55/06/05/

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια Υλικών γραφείου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων.

Προμήθεια Υλικών γραφείου (αναλώσιμα) 1.992,69 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 06/05/19

18
2070/Φ.55/12-09-

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια Υλικών γραφείου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων.

Προμήθεια Υλικών γραφείου (αναλώσιμα) 2.205,66 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 12/09/19

19 2823/26.11.2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια Υλικών γραφείου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου,

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Προμήθεια Υλικών γραφείου (αναλώσιμα) 1.864,86 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 26/11/19

20
2888/Φ.55/03/12/

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια Υλικών γραφείου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων.

ΑΝΤ/ΚΟ HP MAINTENANCE KIT ΓΙΑ M725, 200K Pages. 186,00

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 

ΣΥΣΤΕΜΣ AΝΩΝΥΜΗ 

EΤΑΙΡΕΙΑ

03/12/19

21
2457/Φ.37/15.10.

2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για 

τα γραφεία που στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων 

του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας και άλλων πόρων.

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 403,00
Τεχνικός Ασφαλείας Στέφανςο 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
01/11/19 31/10/20

22
2816/Φ.25.4/26.1

1.2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για την εκπόνηση μελέτης – 

εμπειρογνωμοσύνης

προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους 

λειτουργίας των μονάδων ημιαυτόνομης 

διαβίωσης

Μελέτη Προσδιορισμού του Μοναδιαίου Κόστους Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω
12.400,00

REMACO Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

26/11/19 25/12/19
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23
3087/Φ25.4/23.1

2.2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της 

Μονάδας A’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 

για τη σύνταξη του τεύχους προτάσεων 

αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος 

TAME

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται σε :

Υποστήριξη για την σύνταξη των τευχών προτάσεων αναθεώρησης του ΕΠ ΤΑΜΕ

o ενόψει της κατανομής πόρων πρόσθετης ενωσιακής συνεισφοράς που θα διατεθεί στο ΕΠ 

και

o την προσαρμογή και τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος με βάση τα στοιχεία της 

υλοποίησης του,

Υποβοήθηση για την σύνταξη της επικαιροποιημένης έκδοσης του πρόσθετου εγγράφου 

τεκμηρίωσης των δεικτών (συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας) του ΕΠ.

Υποβοήθηση για την σύνταξη της επικαιροποιημένης έκδοσης του πρόσθετου εγγράφου 

τεκμηρίωσης του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ.

Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΠ.

6.200,00
Ελεύθερος Επαγγελματίας 

Γεώργιος Δούκας
23/12/19 22/12/20

24
3089/Φ.26.3/23.1

2.2019

Απόφαση Ανάθεσης και Έγκρισης Δαπάνης 

για Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της 

Μονάδας A’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 

για τη σύνταξη του τεύχους προτάσεων 

αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος 

TΕA

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται σε :

Υποστήριξη για την σύνταξη των τευχών προτάσεων αναθεώρησης του ΕΠ ΤΕΑ

o ενόψει της κατανομής πόρων πρόσθετης ενωσιακής συνεισφοράς που θα διατεθεί στο ΕΠ 

και

o την προσαρμογή και τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος με βάση τα στοιχεία της 

υλοποίησης του,

Υποβοήθηση για την σύνταξη της επικαιροποιημένης έκδοσης του πρόσθετου εγγράφου 

τεκμηρίωσης των δεικτών (συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας) του ΕΠ.

Υποβοήθηση για την σύνταξη της επικαιροποιημένης έκδοσης του πρόσθετου εγγράφου 

τεκμηρίωσης του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ.

Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της

διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΠ.

5.828,00
Ελεύθερος Επαγγελματίας 

Γεώργιος Δούκας
23/12/19 22/12/20
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