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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ζύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ  

κε ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ Εαραξνπιαζηώλ Διιάδαο 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνλ 

θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» (MIS 5002765), πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από πόξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ην Ν. 4314/2014 Α) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/20015 (ΦΔΚ 297 Α) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265 Α),σο ηζρχεη,  

2. ηελ κε αξ. πξση. ΤΑ 137675/EΤΘΤ1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.2018) 

«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 
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81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 

Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”», 

3. ην Ν. 1712/1987 «Δθζπγρξνληζκφο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ 

θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 115 Α), 

4. ηα απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ απφ 28/11/2017, 7/5/2018 θαη 14/1/2019 ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ 

Διιάδνο, 

5. ηελ ππ’ αξ. πξση. 6029/16-11-2017 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» κε MIS 5002765 ζην 

Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ ππ’ αξ. 

πξση. 1061/Β3/211/21-02-2019 ηξνπνπνίεζεο απηήο, 

6. ηελ αξ. πξση. 6/14.01.2019 εγθεθξηκέλε Απφθαζε Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα (ΑΤΗΜ) ηνπ 

Τπνέξγνπ 1 «πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο» «Δλίζρπζε 

δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» κε MIS 

5002765, 

7. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο απφ 01/10/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδνο κε ζέκα «Καηάξγεζε 

επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε 

δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο» θαη 

νξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο»», 

8. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο απφ 24/05/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδνο (ππ’ αξ. 51) κε ζέκα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ ησλ Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε 
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ηξηψλ ζπλεξγαηψλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο», 

9. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο απφ 01/10/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδνο κε ζέκα 

«Αληηθαηάζηαζε κειψλ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε ηξηψλ ζπλεξγαηψλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 

«Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο – 

δαραξνπιαζηηθήο»», 

10. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο απφ 19/06/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδνο κε ζέκα ηελ έθδνζε 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ζπλεξγάηε ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο – 

δαραξνπιαζηηθήο». 

Ζ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ Εαραξνπιαζηώλ Διιάδαο (ΟΔΕΔ) πξνηίζεηαη λα 

ζπλάςεη κία (1) ζύκβαζε έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Ελίζρπζε δεμηνηήησλ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» (MIS 5002765). Η 

πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο 024 ηνπ Ε.Π. «Αληαγσληζηηθόηεηα, 

Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή 

Έλσζε (Επξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από πόξνπο κέζσ ηνπ ΠΔΕ.   

Ζ ΟΔΕΔ θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή Πξόηαζε.  
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ΠΡΟΗΜΗΟ  

1. Ζ ΟΔΕΔ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνδνρήο ηεο Πξφηαζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί παξαδεθηά θαη 

ζα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

2. Ζ ΟΔΕΔ δελ δεζκεχεηαη λα απνδερηεί ηελ Πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιεη ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο ν ελδηαθεξφκελνο, δηθαηνχηαη δε λα αλαθαιέζεη ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία θαη νη ππνςήθηνη παξαηηνχληαη ξεηά δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο απφ θάζε ηπρφλ απαίηεζή ηνπο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ θαη 

απνδεκίσζεο θαηά ηεο ΟΔΕΔ. Ζ απνδνρή ηεο Πξφηαζεο αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

ΟΔΕΔ, ηελ νπνία αζθεί φηαλ θαη φπσο ζεσξεί αλαγθαίν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ 

Τπνέξγνπ 1 «πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο» ηεο Πξάμεο 

«Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-

δαραξνπιαζηηθήο». 

3. Ζ ππνβνιή Πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ηεθκαίξεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ 

φξσλ ηεο. 

4. Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ 

δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ελψ ε ηπρφλ επηινγή αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα 

απνδνρήο πξφηαζεο θαη φρη «πξφζιεςεο».  

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε. Ζ ΟΔΕΔ ζα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.oeze.gr) 

θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη απφθαζε, πνπ θξίλεη αλαγθαία. Ζ ΟΔΕΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην e-mail, πνπ ζα 

δειψζνπλ. Ζ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην παξαπάλσ e-mail ηεθκαίξεη ηε γλψζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ ΟΔΕΔ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ λα ελεκεξσζνχλ ή θαζπζηέξεζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ.  

 

http://www.oeze.gr/
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Η. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ  

1. Ζ ΟΔΕΔ είλαη Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ άκεζε θαη ζεηηθή επίπησζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. 

2. Δηδηθφηεξα ε Πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ζε 1.250 εξγαδφκελνπο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

- Πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ σθεινχκελσλ δηάξθεηαο 56 ή 80 σξψλ 

(αλαιφγσο ηνπ επηιεγέληνο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο) 

- Πξαθηηθή άζθεζε ησλ σθεινχκελσλ δηάξθεηαο 14 σξψλ (αλαιφγσο ηνπ επηιεγέληνο 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο) 

- Πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

3. Ζ έλαξμε ηεο Πξάμεο βάζεη ηεο απφθαζεο έληαμεο είλαη ε 2/01/2019 θαη εθηηκάηαη πσο ζα 

δηαξθέζεη ζπλνιηθά 24 κήλεο.  

4. Ζ Πξάμε πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θχξηεο δξάζεηο:  

- Σε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

- Σελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ θαηάξηηζεο θαη ηελ θαηαβνιή εθπαηδεπηηθψλ 

επηδνκάησλ. 

- Σελ παξνρή θαηάξηηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ). 

- Σελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ/δεμηνηήησλ, πνπ ζα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ. 

5. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη θαη ηηο αθφινπζεο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο: 
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- Σνλ ζπληνληζκφ, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

- Σελ πξνβνιή & δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ. 

- Σελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο. 

6. Σν αληηθείκελν ηεο Πξάμεο θαηαλέκεηαη ζε 6 Τπνέξγα: 

Τ/Δ 1: «πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο». 

Τ/Δ 2: «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

(Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο : Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα)» 

Τ/Δ 3: «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

(Πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο: Γπηηθή Μαθεδνλία, Ηφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Βφξην Αηγαίν, 

Κξήηε)» 

Τ/Δ 4: «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

(Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο: Αηηηθή)» 

Τ/Δ 5: «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

ζηε ηεξεά Διιάδα» 

Τ/Δ 6: «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

ζην Νφηην Αηγαίν» 

7. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο» ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν ην 

ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηελ Ο.Δ.Ε.Δ. κε ΗΓΗΑ 

ΜΔΑ (Απηεπηζηαζία).  
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ΗΗ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ - ΟΡΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 1. Θέζε 

Σν πξφζσπν πνπ ζα επηιεγεί κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε ζα ζπλάςεη ζχκβαζε έξγνπ κε ηελ 

ΟΔΕΔ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 «πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

Πξάμεο», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη αλάγθεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο ΟΔΕΔ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Πξάμεο, γηα ηελ παξαθάησ ζέζε: 

Κσδ. Θέζεο: Δ4  

Σίηινο Θέζεο:  ΠΔ ΝΟΜΗΚΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ππεξεζηώλ  

Σν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ έρεη σο εμήο:   

1. πκκεηνρή ζηελ Οκάδα Έξγνπ ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» κε αληηθείκελν ηελ λνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

ΟΔΕΔ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο θαη ελδεηθηηθά: 

1.1 Τπεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

4412/2016 κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ, πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ ΟΔΕΔ σο 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην ησλ Τπνέξγσλ 2 έσο θαη 6 ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε 

δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» θαζψο θαη 

ππεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, 

φπσο: 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο 
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- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαθήξπμεο απφ ηελ ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία» 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάιεςεο λνκηθήο δέζκεπζεο απφ ηελ ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» 

- Γλσκνδνηήζεηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο επί λνκηθψλ δεηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 

1.2 Τπεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο, φπσο : 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ ζπκβάζεσλ 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

- Γλσκνδνηήζεηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο επί λνκηθψλ δεηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

1.3. Παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηα 

φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ΟΔΕΔ, νζάθηο απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο. 

1.4. Γλσκνδνηήζεηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο γηα  λνκηθά ζέκαηα,  θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ ηεο ΟΔΕΔ κε ηνπο δχν εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνζιεθζνχλ κε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«πληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο». 

2. ην Σερληθφ Παξάξηεκα (Παξάξηεκα IV) πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηα παξαδνηέα ηνπ ηειέρνπο. Σα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιινληαη 

ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ. 
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3. Οη ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο δελ πεξηιακβάλνπλ δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο πξνο ηξίηνπο 

ελέξγεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  3. Υξνληθή δηάξθεηα   

Ζ ζχκβαζε δηαξθεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο ηε ιήμε ηεο Πξάμεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

αχμεζε ηεο ακνηβήο. 

ΑΡΘΡΟ  4. Ακνηβή  

Ζ ακνηβή αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (€15.400) πεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, θάζε είδνπο θφξνπ, δαζκνχ, ηέινπο, θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο 

θάζε είδνπο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαη δαπάλεο θάζε είδνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 5. Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1 Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά βάζεη ηεο πξνφδνπ εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, θαηά ηα παξαθάησ:  

Α΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή: πνζφ 4.200 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζα 

δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Β΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή: πνζφ 5.600 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ.  

Γ΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή: πνζφ 4.200 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε ηελ ππνγξαθή 

ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ κε απεπζείαο αλάζεζε γηα ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο.  

Γ΄ ηκεκαηηθή θαηαβνιή: πνζφ 1.400 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο.  
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5.2 Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ, κεηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θαηαβνιή, ν 

αληηζπκβαιιφκελνο ζα ππνβάιεη Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ (Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ λνκηθήο 

ππνζηήξημεο) ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ηεο Πξάμεο, θαηά ηα παξαθάησ νξηδφκελα ζην άξζξν 7.  

5.3 Ζ σο άλσ ακνηβή αθνξά ζην ζπλνιηθφ έξγν ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, θαηαβάιιεηαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζήθνπζαο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο, θαζψο θαη ηνλ φξν ηεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Πξάμεο, θαη 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο θφξνη, ΦΠΑ, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, 

θαζψο θαη ην θφζηνο θάζε είδνπο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη δαπάλεο θάζε είδνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο. 

5.4 Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ  6. Σόπνο παξνρήο   

Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα γξαθεία ηεο ΟΔΕΔ ή νπνπδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο Πξάμεο.  

ΑΡΘΡΟ  7. Παξαθνινύζεζε – Παξαιαβή ππεξεζηώλ  

1. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο / θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

έξγνπ είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο Πξάμεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηεο ΟΔΕΔ εθεμήο «Δπηηξνπή». 

2. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ν ζπκβαιιφκελνο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή κέζσ ηνπ 

Τπεπζχλνπ Έξγνπ αλά εμάκελν Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ (Δμακεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ 

λνκηθήο ππνζηήξημεο), ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην παξαρζέλ έξγν θαηά ην πξνεγνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη ηηο Δθζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5.2. Ζ Δπηηξνπή 

κπνξεί λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο επί ησλ Δθζέζεσλ εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο 

άιισο ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαιεθζεί. Ζ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο έθζεζεο ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηνπ. 
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ΗΗΗ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ γηα ηελ παξαδεθηή ππνβνιή πξόηαζεο   

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα πξνζφληα 

1. Να είλαη κέινο Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ  ON/ OFF 

2. Να ζχει πενταετι εμπειρία ςε υποκζςεισ 

αςτικοφ δικαίου 

ON/ OFF 

ΖΜΔΗΧΖ: Σα πξναλαθεξφκελα απνηεινχλ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε δελ ηα δηαζέηεη, 

απνθιείεηαη απφ ηελ κεηέπεηηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη δε βαζκνινγείηαη. 

IV. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ  

Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ, ζα 

αμηνινγεζνχλ ελ ζπλερεία κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Δκπεηξία ζε ζέκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ, άλσ ησλ ππνρξεσηηθά απαηηνύκελσλ 5 εηώλ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ: έσο 2 έηε (20 κόξηα), άλσ ησλ δύν εηώλ (40 κόξηα)  

2. Γλψζε ζε ζέκαηα GDPR, DPO ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ:  

20 κόξηα 

3. πλέληεπμε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ: έσο 40 κόξηα 

Μέγηζηε Βαζκνινγία:  100 κόξηα 

 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία (Α) θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θξηηεξίσλ (1) 

έσο (3),  ζχκθσλα κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 
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Α= Bi+ Bi+ Bi 

Όπνπ 

Βi= ε βαζκνιφγεζε θάζε επηκέξνπο θξηηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ 

πίλαθα 

 

Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 

V. ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΑΖ – ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ  

1. Γηα ηελ παξαδεθηή ππνβνιή πξφηαζεο απαηηείηαη λα θαηαηεζνχλ σο πεξηερφκελν ηεο 

πξφηαζεο ηα αθφινπζα:  

α) Πξφηαζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (Παξάξηεκα Η).  

β) Βηνγξαθηθφ εκείσκα κε αλαθνξά ζηα επηθαινχκελα πξνζφληα (Απαξαίηεηα θαη 

Δπηζπκεηά/βαζκνινγνχκελα, εθφζνλ ππάξρνπλ), κε ζπκπιεξσκέλν θαη ζπλεκκέλν ή /θαη 

ελζσκαησκέλν ηνλ ΠΗΝΑΚΑ/εο, πνπ παξέρεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

γ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηεο ηζρχεη, κε πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα ΗΗΗ.     

2. Γηα ηελ απφδεημε ησλ Απαξαίηεησλ Πξνζόλησλ ηνπ θεθ. ΗΗΗ παξαπάλσ, απαηηνχληαη:  

α) Γηα ηελ απόδεημε ηνπ ΗΗΗ. 1: Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν, φηη δελ 

έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ ηειεί ζε αλαζηνιή. Ζ βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη 

εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο. 

β) Γηα ηελ απόδεημε ηνπ ΗΗΗ. 2: Κάζε έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη πεληαεηή εκπεηξία ζε 

ππνζέζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ  

3. Γηα ηελ απφδεημε ησλ Δπηζπκεηώλ/ Βαζκνινγνύκελσλ Πξνζόλησλ ηνπ θεθ. ΗV 

παξαπάλσ απαηηνχληαη: 
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Α) Γηα ηελ απόδεημε ηνπ ΗV.1:  Κάζε έγγξαθν πνπ  ηεθκεξηψλεη ηελ (άλσ ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεληαεηίαο) εκπεηξία ζε ζέκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ 

Β) Γηα ηελ απόδεημε ηνπ ΗV.2: Απνδεηθηηθά εθπαίδεπζεο ζηα ζρεηηθά ζέκαηα 

4. Σα πξναλαθεξφκελα έγγξαθα απφδεημεο πξνζφλησλ ζα θαηαηεζνχλ ζηελ ΟΔΕΔ, απφ 

εθείλνλ/ε γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη ηειηθά απνδεθηή ε πξφηαζή ηνπ θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη 

ζχκβαζε. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε επηπιένλ ζηνηρείν 

πνπ θξίλεη ζθφπηκν γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο πξφηαζεο. 

VΗ. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ – ΠΡΟΘΔΜΗΑ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

1.Σόπνο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 

Ζ Πξφηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηνλ 

ζπλεκκέλν ή/θαη ελζσκαησκέλν Πίλαθα/εο θαη ε Τπεχζπλε Γήισζε, πνπ νξίδνληαη 

παξαπάλσ, θαηαηίζεληαη ζε έληππε κνξθή απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν 

πξόζσπν (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο) ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ 

εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ ζε θιεηζηό θάθειν απφ ηηο 10:00 π.κ. έσο 2:00 κ.κ., φπνπ 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο αθελφο ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη αθεηέξνπ ε έλδεημε: 

Πξνο ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδαο (ΟΔΕΔ) 

Δκκ. Μπελάθε 16, ηθ. 106 78 

Τπφςε θαο Κφξθνπ Μαξίαο 

Πξφηαζε χλαςεο χκβαζεο  Έξγνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα Έξγνπ κε αληηθείκελν 

ΠΔ ΝΟΜΗΚΟ / Κσδ. Δ4 

«Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο» 

(MIS 5002765) ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 2 & 2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» 
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2. Πξνζεζκία Τπνβνιήο Πξόηαζεο  

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΔΕΔ (www.oeze.gr). 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο δηαξθεί δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο κε αλάξηεζε ηεο παξνχζαο θαη ιήγεη ηελ 

29/07/2019 θαη ψξα 2:00 κ.κ.   

Φάθεινη πξνηάζεσλ, πνπ ζα θηάζνπλ ζηελ ΟΔΕΔ κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο 

δελ γίλνληαη δεθηνί θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Γηθαηνχρνπ  κέρξη ηελ παξαπάλσ νξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. ηελ πεξίπησζε 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κέζσ ηαρπκεηαθνξάο, ν Γηθαηνχρνο νπδεκία επζχλε 

θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο πξφηαζεο πνπ ζα απνζηαινχλ θαη 

δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

 

3. Αμηνιόγεζε – Λνηπνί Όξνη 

1. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ε ηειηθή επηινγή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 

ην Γ.. ηεο ΟΔΕΔ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην Γ ηεο ΟΔΕΔ γηα λα 

ιάβεη ηε ζρεηηθή απφθαζε επηινγήο. 

 

2. Πξφηαζε πνπ δελ πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο ή δελ πεξηιακβάλεη 

ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα έγγξαθα, δελ αμηνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 

 

3. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ 

είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

http://www.oeze/
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4. Μεηαμχ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα 

ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, ηφηε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε. 

 

5. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη: 

- Έιεγρν ηνπ παξαδεθηνχ ησλ πξνηάζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ. 

- Αμηνιφγεζε ησλ Απαξαίηεησλ θαη ησλ Δπηζπκεηψλ/βαζκνινγνχκελσλ πξνζφλησλ 

(εθφζνλ ππάξρνπλ) ησλ πξνζψπσλ, πνπ ππέβαιαλ πξφηαζε.  

- Κιήζε ησλ ππνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο θξίζεθαλ παξαδεθηέο, ζε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κέζσ απνζηνιήο κελχκαηνο 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ πξφηαζε πνπ 

ππέβαιαλ, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο πξνυπεξεζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Ζ Δπηηξνπή αθνινπζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε εληαία θαη αληηθεηκεληθή κέζνδν ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη πξνβαίλεη ζε θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ζχληαμε πξαθηηθνχ ην νπνίν δηαβηβάδεη ζην Γ.. ηεο ΟΔΕΔ γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο απνδνρήο πξφηαζεο. Δπαθνινπζεί πξφζθιεζε ηνπ επηιεγέληνο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

6. Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ή αθφκα θαη κεηά 

ηελ ηπρφλ πξφζιεςε, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξφηαζε είλαη 

αλαθξηβή ή δελ επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ε απνδνρή ηεο πξφηαζεο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζεσξείηαη άθπξε. ε πεξίπησζε, δε, πνπ απηφ ζπκβεί κεηά ην ρξφλν 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε ςεπδήο ή αλαθξηβήο ππεχζπλε 
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δήισζε ηνπ Ν1599/86, ε ηπρφλ θαηαβιεζείζα ακνηβή επηζηξέθεηαη ή αλαθηάηαη κε ηε 

δηαδηθαζία πεξί «αρ » πνζψλ. 

 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία  

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε. Ζ ΟΔΕΔ ζα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο (www.oeze.gr) θάζε πιεξνθνξία θαη απφθαζε, πνπ θξίλεη αλαγθαία. Ζ ΟΔΕΔ δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην e-

mail, πνπ ζα δειψζνπλ. Ζ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην παξαπάλσ e-mail  

ηεθκαίξεη ηε γλψζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γη΄απηφ. Ζ ΟΔΕΔ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε 

πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ελεκεξσζνχλ ή θαζπζηέξεζεο λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ παξαπάλσ.  

 

8. Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη ζα αμηνινγεζνχλ 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε νπνία θαη γλσκνδνηεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην 

νπνίν απνθαζίδεη. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη κέζσ 

ηαρπκεηαθνξάο, ζηελ δηεχζπλζε: Δκκ. Μπελάθε 16, ηθ. 10678, Αζήλα, ζην γξαθείν ηεο 

Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Εαραξνπιαζηψλ Διιάδαο.  

 

 

 

9. Πιεξνθνξίεο / Γηεπθξηλίζεηο: Γηα πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: e-mail: oeze01@otenet.gr, 

αλαγξάθνληαο ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπο. Ζ ΟΔΕΔ δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη 

γηα ζέκαηα, πνπ δελ ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. 

http://www.oeze.gr/


 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 17 από 32 

 

Γηα ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ Εαραξνπιαζηώλ Διιάδαο 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ 

 

 

 

 

ΚΧΝ/ΝΟ ΝΗΚΟΛΑΣΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 

 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΓΛΤΚΟ 

 

πλεκκέλα: 

- Παξάξηεκα I: Τπφδεηγκα Πξφηαζεο (2 ζειίδεο) 

- Παξάξηεκα II: Πίλαθεο ηεθκεξίσζεο Α) απαξαίηεησλ θαη Β) 

επηζπκεηψλ/βαζκνινγνχκελσλ πξνζφλησλ 

- Παξάξηεκα III: Πεξηερφκελν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

- Παξάξηεκα IV: Σερληθφ Παξάξηεκα  

- Παξάξηεκα V: ρέδην χκβαζεο (Δ4)  
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Παξάξηεκα I: Τπόδεηγκα Πξόηαζεο 
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ΠΡΟΣΑΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ  ΔΡΓΟΤ 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό Δ4 «ΠΔ ΝΟΜΗΚΟ» 

ύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ Εαραξνπιαζηώλ Διιάδαο 

Με Αξηζκ. Πξση. 42/20.06.2019 

Πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηεο Πξόηαζεο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ηελ Πξόζθιεζε 

Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ. 

1. Αηνκηθά ηνηρεία 

Ολνκαηεπώλπκν  

Όλνκα παηξόο  

Μέινο Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ:  (ζπκπιεξώλεηαη ην όλνκα ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ) 

Υξόλνο εγγξαθήο ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν:  

2. ηνηρεία αιιεινγξαθίαο & επηθνηλσλίαο 

Οδόο  Αξηζκόο  

ΣΚ  Πόιε  

Αξ. Σειεθ. Οηθίαο  

Αξ. Σειεθ. Δξγαζίαο  

Αξ. Κηλεηνύ Σειεθ.  

Email  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

………………………………………………………… 
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Παξάξηεκα II: Πίλαθεο ηεθκεξίσζεο απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηώλ/βαζκνινγνύκελσλ 

πξνζόλησλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟΤ ΠΡΟΟΝΣΟ ΗΗΗ.2 

α/α 
Απνδέθηεο 

Τπεξεζηώλ 

Έηνο/ε 

πινπνίεζεο  

Μέζν απόδεημεο 

λνκηθώλ ππεξεζηώλ 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

... 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΔΠΗΘΤΜΖΣΧΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΠΡΟΟΝΣΧΝ 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΔΠΗΘΤΜΖΣΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΟΝΣΟ IV.2 

α/α 

Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 

Καηάξηηζεο 

Έηνο/ε 

πινπνίεζεο  

Σίηινο Πηζηνπνηεηηθνύ 

Δπηκόξθσζεο 

1 
 

  

2 
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Παξάξηεκα II: Πεξηερόκελν Τπεύζπλεο Γήισζεο
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Γειψλσ ππεχζπλα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξφηαζε, ζην βηνγξαθηθφ 

κνπ ζεκείσκα θαη ζηνπο Πίλαθεο είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο θαη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε 

λα πξνζθνκίζσ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ νξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε, εθφζνλ ε Πξφηαζή 

κνπ γίλεη απνδεθηή θαη θιεζψ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ. 

Απνδέρνκαη φηη, ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ κε ηελ ΟΔΕΔ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, εθφζνλ δεηεζεί γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο 

απηήο κπνξεί λα δηαβηβαζηεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020». 

Γλσξίδσ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ κνπ ζα δηαηεξεζνχλ ζηελ ΟΔΕΔ, ζην αξρείν ηνπ 

έξγνπ.  

Απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ππνβάιισ ηελ Πξφηαζε. 
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Παξάξηεκα IV: Σερληθό Παξάξηεκα
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Κσδ. 

Θέζεο 
Σίηινο Θέζεο Δηδηθόηεηα 

ρέζε 

απαζρόιεζεο 
Παξαδνηέα 

Υξνληθή 

δηάξθεηα 

Γηάξθεηα 

ζε Α/Μ 
Ακνηβή 

Δ4 ΠΔ Ννκηθφο Ννκηθφο χκβαζε έξγνπ 

1. Δμακεληαίεο εθζέζεηο 

πεπξαγκέλσλ λνκηθήο 

ππνζηήξημεο 

2. Δθζέζεηο 

πεπξαγκέλσλ λνκηθήο 

ππνζηήξημεο 

Ζ ζχκβαζε 

δηαξθεί απφ 

ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο έσο ηε 

ιήμε ηεο 

Πξάμεο, 

ρσξίο 

νπνηαδήπνηε 

αχμεζε ηεο 

ακνηβήο 

11 

15.400,00 € 
πεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, θάζε είδνπο 

θφξνπ, δαζκνχ, 

ηέινπο, 

θξαηήζεσλ ππέξ 

ηξίησλ, θαζψο θαη 

ηνπ θφζηνπο θάζε 

είδνπο 

αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο θαη 

δαπάλεο θάζε 

είδνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 
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Παξάξηεκα V: ρέδην ύκβαζεο (Δ4) 
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ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (Δ4) 

 

τθν Ακινα ςιμερα, τθν …… του μθνόσ  ………..…..του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δεκαεννζα οι 

κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ μεν, θ  Ομοςπονδία Επαγγελματοβιοτεχνϊν Ζαχαροπλαςτϊν Ελλάδασ (ΟΕΖΕ) που 

εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Εμμανουιλ Μπενάκθ 16 με Α.Φ.Μ………, Δ.Ο.Τ….. ,   και θ 

οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ» και εκπροςωπείται νόμιμα από τον …. 

κάτοικο …, κάτοχο του υπ’ αρικ. ……………… Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 

Αφετζρου ο/θ   ……………………… του………… κάτοικοσ ………………………………., κάτοχοσ του υπ’ 

αρικ. ……………………………………. Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ με ΑΦΜ ………………….., 

ΔΟΤ ………………………  αποκαλοφμενοσ εφεξισ «ΠΕ Νομικϊν(Ε4)» 

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

Α) τθν υπ. αρ. ….. Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ 

ζργου με τθν Ομοςπονδία Επαγγελματοβιοτεχνϊν Ηαχαροπλαςτϊν Ελλάδασ ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ δεξιοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον κλάδο τθσ 

αρτοποιίασ-ηαχαροπλαςτικισ» (MIS 5002765), που ςυγχρθματοδοτείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από πόρουσ μζςω του ΠΔΕ 

Β)το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ από … ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Ομοςπονδίασ Επαγγελματοβιοτεχνϊν Ηαχαροπλαςτϊν Ελλάδοσ με κζμα «Απόφαςθ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου για τθ κζςθ ΠΕ Νομικϊν (Ε4) με ςκοπό τθν 

υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ δεξιοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςτον κλάδο τθσ αρτοποιίασ – ηαχαροπλαςτικισ» κατόπιν τθσ υπ. αρ.  …. Πρόςκλθςθσ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.» 

υμφωνοφν, ςυνομολογοφν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

Θ παροφςα ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου καταρτίηεται ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Τποζργου 

1 τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ δεξιοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον κλάδο τθσ αρτοποιίασ-

ηαχαροπλαςτικισ» (MIS 5002765), θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» με βάςθ τθν  υπ’ αρ. 

πρωτ. 6029/16-11-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1061/Β3/211/21-02-2019 

τροποποίθςθσ αυτισ Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. Θ παροφςα 

ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2017Ε11910030). 



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 29 από 32 

 

 
Α.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Αντικείμενο των εργαςιϊν του τελζχουσ ΠΕ Νομικϊν (Ε4) είναι θ ςυμμετοχι ςτθν Ομάδα 

Ζργου τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ δεξιοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον κλάδο τθσ 

αρτοποιίασ-ηαχαροπλαςτικισ» με αντικείμενο τθν νομικι υποςτιριξθ τθσ ΟΕΗΕ κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ και ενδεικτικά: 

Α.1.1 Τπθρεςίεσ νομικισ υποςτιριξθσ για τον διαγωνιςμό άνω των ορίων του άρκρου 5 του 

Ν. 4412/2016 με ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΘΔΘ, που κα διενεργθκεί από τθν ΟΕΗΕ ωσ 

Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο των Τποζργων 2 ζωσ και 6 τθσ Πράξθσ «Ενίςχυςθ δεξιοτιτων 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον κλάδο τθσ αρτοποιίασ-ηαχαροπλαςτικισ» κακϊσ και 

υπθρεςίεσ νομικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ: 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διαμόρφωςθ του τεφχουσ διακιρυξθσ 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

διακιρυξθσ από τθν ΕΤΔ του ΕΠ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομία» 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ τθσ διαδικαςίασ 

ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ από τθν ΕΤΔ του ΕΠ «Ανταγωνιςτικότθτα, 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» 

- Γνωμοδοτιςεισ προφορικζσ ι γραπτζσ επί νομικϊν ηθτθμάτων κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Α.1.2 Τπθρεςίεσ νομικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διαδικαςία των απευκείασ ανακζςεων των 

ςυμβάςεων για τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ και αξιολόγθςθσ, όπωσ : 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διαδικαςία των απευκείασ ανακζςεων 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ επί των ςχεδίων των ςυμβάςεων 

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ των ςυμβάςεων 

και τυχόν τροποποιιςεων αυτϊν 
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- Γνωμοδοτιςεισ προφορικζσ ι γραπτζσ επί νομικϊν ηθτθμάτων κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων 

Α.1.3. Παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και προφορικϊν ι γραπτϊν γνωμοδοτιςεων προσ τα 

όργανα διοίκθςθσ τθσ ΟΕΗΕ, οςάκισ απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ. 

Α.1.4. Γνωμοδοτιςεισ προφορικζσ ι γραπτζσ για  νομικά κζματα,  κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων τθσ ΟΕΗΕ με τουσ δφο εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ που πρόκειται 

να προςλθφκοφν με Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 

«υντονιςμόσ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Πράξθσ». 

Οι υπθρεςίεσ τθσ παροφςασ δεν περιλαμβάνουν δικαςτικζσ και εξϊδικεσ προσ τρίτουσ 

ενζργειεσ. 

Σζλοσ και προκειμζνου για τθν απόδειξθ εκτόσ των άλλων και του αντικειμζνου το οποίο 
υλοποίθςε, υποχρεοφται να υποβάλει: 

3. Εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων νομικισ υποςτιριξθσ 

4. Εκκζςεισ πεπραγμζνων νομικισ υποςτιριξθσ 

 

Σα παραδοτζα του ζργου παραδίδονται ςτον Τπεφκυνο τθσ Πράξθσ και  κα 

παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Πράξθσ. 

 

Α.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Θ ςφμβαςθ διαρκεί από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ Πράξθσ, χωρίσ οποιαδιποτε 
αφξθςθ τθσ αμοιβισ. 
 
 
Α.3. ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ αμοιβι ανζρχεται ςε δεκαπζντε χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ (€15.400) περιλαμβανομζνου 

ΦΠΑ, κάκε είδουσ φόρου, δαςμοφ, τζλουσ, κρατιςεων υπζρ τρίτων, κακϊσ και του κόςτουσ 

κάκε είδουσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ και δαπάνθσ κάκε είδουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ. 

Οι αμοιβζσ κα καταβλθκοφν τμθματικά βάςει τθσ προόδου εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, οι 

οποίεσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ, κατά τα παρακάτω: 
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Αϋ τμθματικι καταβολι: ποςό 4.200 ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ με τθ δθμοςίευςθ 

τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ άνω των ορίων του άρκρου 5 του Ν. 4412/2016, που κα 

διενεργθκεί με ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΘΔΘ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Βϋ τμθματικι καταβολι: ποςό 5.600 ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ με τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο του παραπάνω διαγωνιςμοφ.  

Γϋ τμθματικι καταβολι: ποςό 4.200 ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ με τθν υπογραφι 

των ςυμβάςεων, που κα καταρτιςτοφν με απευκείασ ανάκεςθ για τισ δράςεισ 

δθμοςιότθτασ και αξιολόγθςθσ.  

Δϋ τμθματικι καταβολι: ποςό 1.400 ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ Πράξθσ.  

Για τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν, μετά τισ οποίεσ πραγματοποιείται κάκε καταβολι, ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ κα υποβάλει Εκκζςεισ πεπραγμζνων (Εκκζςεισ πεπραγμζνων νομικισ 

υποςτιριξθσ) ςτον Τπεφκυνο του Ζργου, που κα παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι 

Παραλαβισ τθσ Πράξθσ.  

Οι ωσ άνω αμοιβζσ αφοροφν ςτο ςυνολικό ζργο των παραπάνω υπθρεςιϊν, καταβάλλονται 

υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προςικουςασ και εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου των κζςεων, κακϊσ και τον όρο τθσ πίςτωςθσ του λογαριαςμοφ τθσ Πράξθσ, 

και ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται κάκε είδουσ φόροι, ΦΠΑ, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ υπζρ 

τρίτων, κακϊσ και το κόςτοσ κάκε είδουσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και δαπάνεσ κάκε είδουσ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. 

Για τθν καταβολι των αμοιβϊν απαιτείται θ προςκόμιςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Α.4. ΣΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι τα γραφεία τθσ ΟΕΗΕ ι οπουδιποτε κρικεί αναγκαίο 
για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.  
 
Α.5. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΑΝΑΣΕΘΕΝΣΟ ΕΡΓΟΤ 
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Αρμόδιο όργανο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ / καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

ζργου είναι θ Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Πράξθσ, θ οποία ςυγκροτείται με Απόφαςθ του Δ.. 

τθσ ΟΕΗΕ εφεξισ «Επιτροπι». 

Για τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν, ο ςυμβαλλόμενοσ υποβάλλει ςτθν Επιτροπι μζςω του 

Τπευκφνου Ζργου ανά εξάμθνο Εκκζςεισ πεπραγμζνων (Εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ 

πεπραγμζνων νομικισ υποςτιριξθσ), ςτισ οποίεσ αναφζρεται το παραχκζν ζργο κατά το 

προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα κακϊσ και τισ Εκκζςεισ πεπραγμζνων νομικισ υποςτιριξθσ 

που υποβάλλονται ςτα πλαίςια καταβολισ των τμθματικϊν πλθρωμϊν Θ Επιτροπι μπορεί 

να υποβάλει παρατθριςεισ επί των Εκκζςεων εντόσ 5 θμερϊν από τθν υποβολι τουσ άλλωσ 

κεωρείται ότι ζχουν παραλθφκεί. Θ παραλαβι τθσ τελευταίασ ζκκεςθσ του ςυμβαλλόμενου 

ςυνεπάγεται και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου του. 

Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ενταφκα ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ωσ προσ τθν ερμθνεία ι τθσ εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ και τισ αξιϊςεισ που γεννϊνται από αυτιν, κα επιχειρείται κατ’ αρχιν να λυκεί 

εξωδίκωσ, ωςτόςο, εφόςον αυτό δεν επιτευχκεί κα λφεται δικαςτικϊσ. Ωσ κατά τόπο 

αρμόδια Δικαςτιρια ορίηονται τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

Οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ςπουδαίοι και γίνονται δεκτοί ανεπιφφλακτα από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ. Σροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ κα γίνεται αποκλειςτικά και μόνο 
γραπτά. Κάκε άλλο αποδεικτικό μζςο αποκλείεται. 
 
Όλα τα παραπάνω διλωςαν, αποδζχτθκαν και ςυμφϊνθςαν οι ςυμβαλλόμενοι και για τθ 
βεβαίωςθ αυτϊν ςυντάχκθκε το παρόν υμφωνθτικό ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα 
οποία υπογράφθκαν, αφοφ αναγνϊςτθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, κάκε ζνασ από τουσ 
οποίουσ ζλαβε από ζνα πρωτότυπο. 
 

Ο Ι    Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

  

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΡΠΟΩΠΟ ΟΕΖΕ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε4) 

  

________________________ ________________________ 

 


