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α/α Αριθμός Σύμβασης Τίτλος Σύμβασης Αντικείμενο 
Ποσό Σύμβασης                 
(με ΦΠΑ) (σε €) 

Ανάδοχος 

1 1   2020 

 
 ''Υπηρεσίες 
Συμβούλου 

υποστήριξης της 
Μονάδας Β’" 

Το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για 
την: 

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης δράσεων, Έγκριση 
Διακήρυξης, Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης, Προγραμματισμός 

Επιτόπιων Επαληθεύσεων, 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 και του 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 Προστασίας του 

Πολίτη, 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). 

36.084,00 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α.Ε. 
Σύμβουλοι 

επιχειρήσεων . 

2 2   2020              
 ''ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Μοναδιαίο 

Κόστος '' 

Αντικείμενο του Έργου είναι : 
Εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού του 
μοναδιαίου κόστους λειτουργίας για την φιλοξενία αιτούντων 

άσυλο σε διαμερίσματα στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ   

73.160,00 

REMACO A.E 
Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων και 
Ανάπτυξης 



3 3    2020 

 ''Εκπόνηση  μελέτης – 
εμπειρογνωμοσύνης 
προσδιορισμού του 
μοναδιαίου κόστους 

λειτουργίας ανά είδος 
φιλοξενίας '' 

Αντικείμενο του έργου, είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου 
αποτύπωσης μοναδιαίου κόστους λειτουργίας ανά είδος φιλοξενίας 
και του αναλυτικού συστήματος κοστολόγησης μέσω της εκπόνησης 

σχετικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού ενός 
αναλυτικού συστήματος κοστολόγησης και του προσδιορισμού του 
μοναδιαίου κόστους λειτουργίας ανά είδος φιλοξενίας καθώς και η 

εισαγωγή πρακτικών απλοποιημένου κόστους για αυτές τις 
κατηγορίες δράσεων με την περιγραφή όλων των συντελεστών που 

συνθέτουν το συνολικό κόστος, καθώς και την κατάλληλη 
τεκμηρίωση του τρόπου και των επιμέρους παραδοχών για την 

ποσοτικοποίησή τους. 

72.540,00 

DIADIKASIA 
BUSINESS 

CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α.Ε 

4 4    2020 

'Υπηρεσίες 
Συμβούλου 

υποστήριξης της 
Μονάδας Β’'' 

Το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για 
την: 

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης δράσεων, Έγκριση 
Διακήρυξης, Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης, Προέγκριση 

τροποποίησης νομικής δέσμευσης, Διοικητική Επαλήθευση 
Δαπάνης, Προγραμματισμό 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, 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 Προστασίας του Πολίτη, 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) 

12.400,00 ΦΛΩΡΙΟΣ  ΓΛΕΖΟΣ 



5 5      2020 

 ''Υπηρεσίες  
Συμβούλου  Νομικής  

Υποστήριξης της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ '' 

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 Αλλων 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 καιοργάνωσης της Υπηρεσίας, με σκοπό την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π.  

74.400,00 

ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6 6   2020 

"Υπηρεσίες 
Συμβούλου 

υποστήριξης της 
Μονάδας Β’ 

Το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για 
την: 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. 

24.800,00 ΦΛΩΡΙΟΣ  ΓΛΕΖΟΣ 



7 7   2020 

 ''Υπηρεσίες 
Συμβούλου 
διοικητικής 

υποστήριξης της 
Μονάδας Γ’'' 

Το αντικείμενο της σύμβασης εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για 
την: 

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 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. Α΄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, Υποβοήθηση στην ηλεκτρονική και 
φυσική αρχειοθέτηση των φακέλων των έργων της Υπηρεσίας. 

24.800,00 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α.Ε. 
Σύμβουλοι 

επιχειρήσεων  



8 8   2020 

 ''Υπηρεσίες 
Συμβούλου  

υποστήριξης της 
Μονάδας Β’'' 

Το αντικείμενο εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για την: 
Υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ στην παροχή υπηρεσιών 

<<διοίκησης έργου>>.  Υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ κατά την 
ωρίμανση Πράξεων / Δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης, Υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ στο πλαίσιο 

παρακολούθησης της συνολικής προόδου των 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (π.χ συμπλήρωση στοιχείων 

παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
Πράξεων/δείκτες εκροών/αποτελέσματος, συμπλήρωση Φακέλων 
Έργου, ενημέρωση φυσικού-ψηφιακού αρχείου, εντοπισμός τυχόν 

δυσχερειών κατά τη διάρκεια υλοποίησης δράσεων/έργων και 
πρόταση λήψης κατάλληλων μέτρων κ.α ),  Διασφάλιση συλλογής 

και έγκαιρης καταχώρισης στοιχείων στο ΟΠΣ,  Υποστήριξη της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διοικητική 

ολοκλήρωση Πράξεων , Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης. 
Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων, Επιτόπια 

Επαλήθευση. Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε 
συστάσεις,  Ολοκλήρωση δράσης 

14.880,00 ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

9 2367/Φ.37/20.11.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 

για υπηρεσίες 
Καθαριότητας των 

γραφείων στέγασης 
και κοινοχρήστων 

χώρων της Υπηρεσίας  

Παροχή υπηρεσιών  Καθαριότητας των γραφείων στέγασης και 
κοινοχρήστων χώρων της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΠ  

1.619,53 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡ. 

ΠΕΡΙΟΡ. ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Κοι.Σ.Π.Ε.) 

“ΔΙΑΠΛΟΥΣ” 



10 2638/Φ.37/22.12.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και  Έγκριση  Δαπάνης 

για την Σύμβαση 
«Υπηρεσίες Παροχής 

Ηλεκτρονικής 
Πρόσβασης στη 

Νομική Βάση 
Πληροφοριών 

‘’ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ’’» για 
την  Υπηρεσία  

Αντικείμενο των υπηρεσιών, αποτελεί η ετήσια χρήση του website 
της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και πρόσβαση στην πλήρη 

βάση νομικών πληροφοριών και στο σύνολο του πληροφοριακού 
υλικού αυτής, άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης, με τρείς (3) 

κωδικούς, που αφορά το σύνολο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - 
προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση, αφενός των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά 
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές 

Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, 
νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις (το σύνολο των 

αποφάσεων του Α.Π. πολιτικές και ποινικές, του ΣτΕ, του ΝΣΚ και 
του ΕΣ) καθώς και στο Δίκαιο της Ε.Ε (Κανονισμοί, Αποφάσεις, 

Οδηγίες, κλπ) στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη 
Νομοτέλεια βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

1.364,00 

    
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ε.Π.Ε. 

11 2637/Φ.37/22.12.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και έγκριση δαπάνης 

για την παροχή 
υπηρεσιών τακτικής 

και διορθωτικής 
υποστήριξης της 
λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων που 
στεγάζεται η ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΠ. 

Αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης αποτελεί η τακτική και 
διορθωτική υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 

χώρων που στεγάζεται η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ . 

 
1.703,76 

AGTech Ανώνυμη 
Τεχνική και 
Εμπορική 
Εταιρεία 

12 883/Φ.37/07.05.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 
για την ανανέωση της 
παροχής  υπηρεσιών 

φιλοξενίας και 
τεχνικής υποστήριξης 
του δικτυακού τόπου 
της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΠ 

 
Αντικείμενο της ανάθεσης είναι  η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας 
και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. 

1.116,00 

 
Ηλίας ΜΑΝΟΣ  
''SMD Digital 

Marketing 
Agency'' 



13 353/Φ.37/26.02.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
για τα έξοδα 

μετακίνησης και 
διαμονής των 

στελεχών της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΠ 

Έξοδα μετακινήσεις και διαμονής  Στελεχών της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  10.000,00 
Γ. ΤΣΟΧΑΣ και ΣΙΑ 

Ε.Ε.  

14 819/Φ.55/28.04.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια 
γραφίτη εκτυπωτή για 
τα γραφεία της ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΠ 

Προμήθεια γραφίτη εκτύπωσης  1.014,32 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε 

15 1186/Φ.55/17.06.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 

για την Προμήθεια 
γραφικής ύλης για τα 

γραφεία της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΠ 

Προμήθεια γραφικής ύλης και γραφίτη εκτύπωσης  2.718,26 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε 

16 2700/Φ.37/29.12.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 

για την σύμβαση 
προμήθειας γραφικής 

ύλης και ειδών 
πληροφορικής για την 

Υπηρεσία 

Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών πληροφορικής  6.464,63 
TURN ON OFFICE 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ  

17 2699/Φ.55/29.12.2020 

Απόφαση Ανάθεσης 
και Έγκρισης Δαπάνης 

για την σύμβαση 
προμήθεια τόνερ για 

την Υπηρεσία  

Προμήθεια τόνερ  979,6 
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ Ν 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 


