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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558   

ΤΗΛ.: 210 3217165  

ΦΑΞ: 2103217177 

E-MAIL: info@sete.gr     

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0274-130827 

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  Επιλογής Αναδόχου για την 

Παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών   

στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2  της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

που συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από Εθνικούς Πόρους  

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

(Αριθμός Διαγωνισμού 2/2013) 

Κωδικοί ΟΠΣ 444661, 444663, 444662 

Φορέας ΣΑ:  1011414 

Πράξης Σ.Α. (8 Περ) 2013ΣΕ03480020 

Πράξης Σ.Α. (2 Περ) 2013ΣΕ03480022 

Πράξης Σ.Α. (3 Περ) 2013ΣΕ03480021 
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Αναθέτουσα Αρχή  

 

Είδος Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια  

 

 

Προϋπολογισμός 

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης  

προκήρυξης 

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) 

Ανάθεση σε Ανάδοχο της παροχής 

Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο 

πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1 και 

2  Υπηρεσιών της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο  και την Ελλάδα στα 

πλαίσια του «Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

 

Από την υπογραφή της Σύμβασης  μέχρι 

και την  30/04/2014. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 

σε  ευρώ 90.000 πλέον Φ.Π.Α. 23% 

 

 

27 Αυγούστου 2013 

 

 

12 Σεπτεμβρίου 2013, 12:00 μ.μ. 
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Τόπος Υποβολής Προσφορών 

 

 

Πληροφορίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφεία του ΣΕΤΕ,  Λεωφ. Αμαλίας αρ. 

34, Αθήνα, Τ.Κ. 10558 

 

κος Μιχάλης Κυριακίδης 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

  

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), λαμβάνοντας υπόψιν:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής 

Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14264/6.3372 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας 

που χορηγήθηκε στον ΣΕΤΕ από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

7. Την αριθμ. πρωτ. 3.12902/ΟΙΚ.6.3003/10.04.2013 πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ 

για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στους άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», 

8. Τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων πράξεων με αριθμ πρωτ. ΕΥΔ 

3.14266/6.3374/22.04.2013,3.14265/6.3373/22.04.2013 και 3.14267/6.3375/ 

22.04.2013 για τους τρεις τύπους περιφερειών του ΣΕΤΕ προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την ένταξη των 

προτεινόμενων πράξεων στο ΕΠΑΝΑΔ, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14266/6.3374 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
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ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό ΜΙS 444661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού»,  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14265/6.3373 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14267/6.3375 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

12. Την υπ’ αριθ. 14053/ ΕΥΣ 1749/27.03.2008 ΥΠΑΣΥΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

13. Τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΣΕΤΕ,  

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.17648/6.4175 απόφαση προέγκρισης της απόφασης 

αυτεπιστασίας του ΣΕΤΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας,  

15. Το από 22.08.13 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στην 

απόφαση περί προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή 

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1 και 

2  της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

16. Το από 02.07.2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στη 

σύσταση των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Ενστάσεων  

17. Το από 13.05.2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στη 

σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

 

 

 

 

 



 6 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του ΣΕΤΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή εξειδικευμένων νομικών 

υπηρεσιών προς τον ΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2 της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

με κωδικό ΜΙS 444661, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS 

444663 και ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS 444662» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο  και την Ελλάδα στα πλαίσια του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2006-2013, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης ευρώ ενενήντα χιλιάδων (€90.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού 

ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων εφτακοσίων (€110.700,00).  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

στα γραφεία του ΣΕΤΕ, επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558.  

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών στα Γραφεία του ΣΕΤΕ είναι η 

12η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.. 

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

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

ανοιχθούν. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 100 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της 

προκήρυξης. 

Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.sete.gr  

Το τεύχος της προκήρυξης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατόπιν υποβολής σχετικού 

έγγραφου αιτήματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@sete.gr.  

 

http://www.sete.gr/
mailto:info@sete.gr
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από τον κ. 

Μιχάλη Κυριακίδη (210 3217165), κατόπιν αποστολής έγγραφου σχετικού ερωτήματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@sete.gr.  

 

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  

        

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Ανδρέας Ανδρεάδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sete.gr


 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ…………………………………………….8 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ………………..….8 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ …………………………………………………………………11 

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ…………………………….…..………………………12 

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……….……..………..14 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ……….……………………………………………14 

1.1. Ορισμοί ………………………..………….………………………………………14 

1.2 Αντικείμενο του διαγωνισμού…………………………………………………….. 14 

1.3 Προϋπολογισμός έργου ..……………………..………………………………..…...14 

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών………………………………………….15 

1.5 Χρονοδιάγραμμα έργου ………………………………..…………………………..16 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ………………………………………………….....16 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ …………..…………………………..…18 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………….…………. 20 

4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών…………………………………………………….20 

4.2 Περιεχόμενο προσφορών ……………………………………………….…………21 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ……………………………23 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ……………………….23 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ………………………………………………………………………..25 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………….25 

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………………………26 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ…………………………………………………………………….…27 

11.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ …………………………….27 

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ …………………………………………………………………..…28 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …………………………………………………33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

……………………………………………………………………………………..…………49 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Το έργο συνίσταται στη Παροχή εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2 της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» και αποσκοπεί στην 

υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της εν λόγω 

πράξης. 

Ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και δικαστηριακής νομικής 

υποστήριξης και εν γένει νομική συνδρομή προς τις λοιπές υπηρεσίες και τα όργανα 

διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και προς την ΕΕΔΕ, συνδικαιούχο της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ» εντός του πλαισίου υλοποίησής της. Ειδικότερα στο αντικείμενο του έργου 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

i) Νομική υποστήριξη στη διενέργεια των διαγωνισμών στο πλαίσιο της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», ενδεικτικά νομική επιμέλεια των τευχών 

του διαγωνισμού, νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών, σύνταξη των δημοσίων συμβάσεων, νομική 

υποστήριξη σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων.  

ii) Σύνταξη και νομική επεξεργασία των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

iii) Νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη απαντήσεων σε παράπονα- ενστάσεις 

συμμετεχόντων στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
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ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» αναφορικά με τη διαδικασία 

επιλογής τους 

iv) Νομική Συνδρομή κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

των ωφελουμένων στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

v) Νομική Συνδρομή στην διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων στους Παρόχους 

Θεωρητικής Κατάρτισης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» για 

την διαπίστωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων στο 

πλαίσιο της πράξης  

vi) Συνδρομή στην επεξεργασία, τη διατύπωση και τον νομικό έλεγχο των αποφάσεων 

των οργάνων των συνδικαιούχων της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη το οικείο 

νομοθετικό πλαίσιο, σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

vii) Νομική συνδρομή και σύνταξη απαραίτητων δικογράφων (ενδεικτικά αγωγών, 

προτάσεων, προσφυγών, υπομνημάτων κ.α.) για υποθέσεις που εκκρεμούν στα 

Ελληνικά Δικαστήρια καθώς και νομική παράσταση και εκπροσώπηση των 

συνδικαιούχων της πράξης ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών 

στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», 

viii) Σύνταξη γνωμοδοτήσεων, μελέτη νομικών ζητημάτων και σχετική με αυτήν 

εισήγηση ενώπιον όλων των καταστατικών οργάνων του συνδικαιούχων της πράξης 

κατόπιν υποβολής ερωτημάτων στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ». 
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ix) Παράσταση σε Διοικητικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαιούχων, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης. 

x) Εξώδικη εκπροσώπηση των συνδικαιούχων ενώπιον κάθε δημόσιας ή οποιασδήποτε 

άλλης αρχής στο πλαίσιο υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xi) Υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου διαδικαστικού 

εγγράφου προς τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σχετικά με την υλοποίηση της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» καθώς και αυτοπρόσωπη παράσταση 

ενώπιον αυτών. 

xii) Παρακολούθηση των σχέσεων των συνδικαιούχων της πράξης με τη Δημόσια 

Διοίκηση, με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, κατά τις συναλλαγές του  με αυτά 

στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xiii) Παρακολούθηση και συγκέντρωση των απαιτούμενων Νόμων, Νομοθετικών 

Διαταγμάτων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.ά. καθώς και 

του Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και έλεγχος του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

(Εθνικού και Ευρωπαϊκού) προς το σκοπό ενημέρωσης, εναρμόνισης και  ομαλής 

υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xiv) Τήρηση του αναγκαίου αρχείου νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων 

και νομολογίας που αφορούν στα θέματα που απασχολούν τους συνδικαιούχος της 

πράξης στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ». Η υπηρεσία θα παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
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ανάγκες των συνδικαιούχων της πράξης καθώς και οποτεδήποτε οι τελευταίοι το 

κρίνουν σκόπιμο ή/και απαραίτητο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου: 

• Να απαντά εγγράφως, εντός κατ’ ανώτατο πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το 

αντικείμενο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

• Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την 

υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί από τρίτους και προκύπτει από την παροχή των 

υπηρεσιών του με επαρκή αιτιολόγηση και το πολύ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν τη 

σχετική υποχρέωση εφόσον κάτι τέτοιο καθίσταται εκ των περιστάσεων δυνατόν. 

• Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει το αντικείμενο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» και δύναται να επηρεάσει 

τις σχετικές δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που οι εν λόγω πληροφορίες/αλλαγές περιέρχονται ευλόγως σε γνώση 

του. 

 Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εξαμηνιαίες αναφορές, στις οποίες 

καταγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Να     κάνει     χρήση    της    τηλεπικοινωνιακής     υποδομής    της    Αναθέτουσας    

Αρχής συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., 

πρωτόκολλο, κλπ). 

 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Τα παραδοτέα της παροχής των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων: 

i) Έκθεση Παρασχεθέντων Υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι υπηρεσίες 

που παρασχέθηκαν και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν  από   τον   Ανάδοχο   

για   την   Αναθέτουσα   Αρχή   ανά τρίμηνα χρονικά διαστήματα  
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ii) Όλα   τα   έγγραφα   -   γνωμοδοτήσεις  - υπομνήματα, κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

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

της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii) Τελική έκθεση παρασχεθέντων υπηρεσιών με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα: 

 

«Για την Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάθεση σε Ανάδοχο της 

Παροχής Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την 

Ελλάδα στα πλαίσια του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2006-2013. 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) 

 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ 23% ποσού (ολογράφως και αριθμητικά)  

Ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ ________________________(ολογράφως και 

αριθμητικά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει 

γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι πλήρως, ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

   

 

 

Άλλες      υπηρεσίες      που 

παρέχει ο 

υποψήφιος χωρίς δαπάνη: 

 

 

 

Τόπος - Ημερομηνία: 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Α)  Διακήρυξη: Ως Διακήρυξη νοείται το παρόν κείμενο στο σύνολό του. 

Β) Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή για το έργο είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Γ)  Έργο: Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα διακήρυξη. 

Δ) Προσφέρων: Ως προσφέρων λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία 

εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά για ανάληψη του Έργου. 

Ε) Ανάδοχος: Ως ανάδοχος του έργου ορίζεται το νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία 

εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σε εκτέλεση 

σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο ΣΕΤΕ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή 

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς τον ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των 

αναγκών των Υποέργων 1 και 2 της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με κωδικό ΜΙS 444661, ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS 444663 και ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS 444662»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την Ελλάδα 

στα πλαίσια του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2006-2013. 

 

1.3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων 

(€ 90.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, ήτοι στο συνολικό ποσό των  ευρώ 

εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων (€110.700,00), το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό του έργου στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με κωδικό ΜΙS 444661, στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με 

κωδικό ΜΙS 444662  και στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444663.  

2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής, θα καταβάλλεται τμηματικά ανά κατηγορία Περιφερειών, 

και μηνιαία με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 30.04.2014, σε 

ισόποσα ποσά.  

3. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την 

εκτέλεση του Έργου. Καμία περαιτέρω επιβάρυνση οιασδήποτε αιτίας δεν δύναται να 

επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ακόμη και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ειδικότερα στο τίμημα 

συμπεριλαμβάνονται: 

o Η αμοιβή των τυχόν συνεργατών που απασχολεί ο Ανάδοχος, 
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o Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετική με τις παρεχόμενες από τον 

Ανάδοχο υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 

οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, 

περιουσιών, κλπ) 

o Κάθε δαπάνη μετακίνησης των συνεργατών που τυχόν απασχολεί ο Ανάδοχος  

o Δεν προβλέπεται δυνατότητα αναπροσαρμογής της αμοιβής του Αναδόχου. 

 

1.4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΕ, επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558.  

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών στα Γραφεία του ΣΕΤΕ είναι η 

12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.. 

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

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

ανοιχθούν. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 100 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ: 

 

Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της διάρκειας του 

προγράμματος, ήτοι μέχρι την 30
η
 Απριλίου 2014, με δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης της 

διάρκειάς του σε περίπτωση σχετικής παράτασης του προγράμματος. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά καθώς και οι δικηγορικές εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές. Οι υποψήφιοι 

δύνανται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό συστήνοντας ομάδες έργου. 

2.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποφασίσει να συμμετάσχει με τη σύσταση ομάδας 

έργου, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής»: 

1. Η ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών (κατ’ ανώτατο 3 

μέλη), τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς το περιγραφόμενο έργο.  
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2. Η δομή της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του 

Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, θα κατέχει συντονιστικό ρόλο και τη 

συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία,  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών νομικής σχολής της ημεδαπής ή άλλο 

ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με 

προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου αναγνωρισμένου τίτλου 

σπουδών), 

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας, 

 Διορισμό του Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέματα διοικητικού 

δικαίου και αστικού δικαίου  

  Πρόσφατη εμπειρία σε ζητήματα Δημοσίου Δικαίου. 

 Μέλη της Ομάδας Έργου (πλέον του Υπευθύνου της ομάδας και κατ’ ανώτατο 2 

μέλη), τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την 

παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτουν : 

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών νομικής σχολής της ημεδαπής ή άλλο 

αντίστοιχο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών νομικής σχολής της ημεδαπής ή άλλο 

ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας, 

 Τουλάχιστον πενταετή συνολική επαγγελματική εμπειρία 

2.3.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συμμετάσχει χωρίς τη σύσταση ομάδας έργου, θα πρέπει 

να πληροί τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής»: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νομικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου 

αντιγράφου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών),  

2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας, 

3.  Διορισμός του Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, 

4.  Επαγγελματική  εμπειρία τουλάχιστον 10  ετών σε θέματα  διοικητικού δικαίου και 

αστικού δικαίου, 

5.  Πρόσφατη εμπειρία σε ζητήματα Δημοσίου Δικαίου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Δικηγορική Εταιρεία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει 

να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαχειριστή της Δικηγορικής εταιρείας. 
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2.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής:  

Α. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

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

υποχρεώσεις. 

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

παραπάνω κυρώσεις. 

3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

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

απαριθμούνται κατωτέρω: 

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

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

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

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

Συμβουλίου, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

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

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

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

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

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

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

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

της χώρας εγκατάστασής τους. 

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

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

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

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

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

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

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

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

καθώς και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 

της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένοι. 
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8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9.   Όσοι αποκλείονται για λόγους που  προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης. 

Β. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από 

μία προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 

 

 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.  Δικαιολογητικά Σύστασης- Νόμιμης Εκπροσώπησης:  

- Εάν ο προσφέρων είναι Δικηγορική Εταιρεία: 

Α.      Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού  

Β. Σχετικό πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου περί των τροποποιήσεων του 

Καταστατικού.    

- Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

Α. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

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

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται  

ότι, μέχρι   και  την  ημέρα  υποβολής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι: 

α. O/οι διαχειριστές του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για δικηγορική 

εταιρεία), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο αρθρ. 6 παρ. 2 

εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07 αδικήματα. 

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

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

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

εγκατάστασής τους. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Δικηγορική Εταιρεία, την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α  της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, υποβάλλει ο Διαχειριστής  για τη Δικηγορική Εταιρεία. 
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γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

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

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

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Δικηγορική Εταιρεία, την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ  της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, υποβάλλει ο Διαχειριστής για τη Δικηγορική Εταιρεία. 

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

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

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Δικηγορική Εταιρεία, την υπεύθυνη δήλωση ότι είναι 

ενήμερος για τις ασφαλιστικές του εισφορές, υποβάλει ο διαχειριστής της Δικηγορικής 

Εταιρείας για τον ίδιο ατομικά. 

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

διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

κατάθεσης των προσφορών. 

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Δικηγορική Εταιρεία, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον Διαχειριστή της. 

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

οποίας έλαβε γνώση και  την οποία  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει 

το σύνολο του έργου καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 

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

Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής ημεδαπής ή 

επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου αλλοδαπής σχολής.  

3. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου περί της εγγραφής του συμμετέχοντος  Δικηγόρου ή 

Δικηγορικής Εταιρίας στο μητρώο του.  

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

αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα  υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  

ως απαράδεκτη. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας αυτή 

αυτοπροσώπως είτε διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους ή, σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

δικηγορικής εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, ιδιοχείρως στην γραμματεία 

του Σ.Ε.Τ.Ε., επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

μέχρι και την 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ.. Οι  υποψήφιοι  μπορούν εναλλακτικά 

να  αποστέλλουν επί αποδείξει παραλαβής τις προσφορές τους στην ως άνω διεύθυνση, με 

την ένδειξη για την επιλογή Αναδόχου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή 

Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή προσφορών είναι ο κ. Ξενοφώντας Πετρόπουλος, η κ. 

Ελένη Γλαβά και η κ. Μαρίνα Τσίκου (Τηλέφωνο: 2103217165 φαξ: 2103217177) 

2. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα 

ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα  παραληφθεί έγκαιρα στην ως άνω υπηρεσία του 

Σ.Ε.Τ.Ε., δεν θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο χωρίς να ανοιχθεί. 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματά τους σχετικά με το παρόν 

τεύχος της προκήρυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sete.gr υπόψιν κου Μιχάλη 

Κυριακίδη, το αργότερο μέχρι και  την 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11π.μ.. Μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.sete.gr όλες οι 

ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις σχετικές με αυτές 

απαντήσεις, χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητα του ενδιαφερόμενου. Στην παραπάνω 

ιστοσελίδα θα δημοσιευθούν και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

σχετικά με τον διαγωνισμό. 

 

 

 

mailto:info@sete.gr
http://www.sete.gr/
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4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

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

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

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

πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα. Οι προσφορές πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένες, με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες ανά 

σελίδα από τον διαγωνιζόμενο. 

 

2. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

• Η φράση «Παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης 

της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την Ελλάδα στα πλαίσια του 

«Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013» 

• Τα στοιχεία: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 

34, Αθήνα, Τ.Κ. 10558, 

• Η  ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα - υποψηφίου διαγωνιζόμενου. 

3. Εντός του περιγραφόμενου ως άνω κυρίου φακέλου, τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι 

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

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα οι εξής: 

Α)   ΚΛΕΙΣΤΟΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ   με  την   ένδειξη   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων 

εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το 

δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, όπως αναλυτικά εκτίθεται  στο άρθρο 3 της παρούσης. 

Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις 15 σελίδες κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων, οργανογραμμάτων κλπ.. και η οποία θα 

αποτελείται από τα κάτωθι: 

Α. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου  
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Θα αναλυθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

o Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 

προσεγγίσει και εκτελέσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης 

o Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία 

υποστήριξης. 

Β. Ομάδα Έργου 

Παρουσιάζεται, εφόσον ο υποψήφιος επιλέξει να συμμετάσχει με ομάδα έργου η δομή και 

οργάνωση της ομάδας έργου σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του 

Μέρους Β της παρούσας και η μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Παρουσιάζονται τα 

καθήκοντα που προβλέπεται να αναλάβουν τα στελέχη της Ομάδας Έργου για την εκπόνηση 

των ζητούμενων υπηρεσιών καθώς και οργανόγραμμα όπου παρουσιάζεται σχηματικά η 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Ομάδας από την οποία προκύπτει η 

οργανωτική αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα.  

Γ. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα  

Θα αναφερθούν οι σπουδές, τα μεταπτυχιακά, η εμπειρία, οι ικανότητες και τα προσόντα του 

υποψηφίου ή της ομάδας έργου.  

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

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

βασικής σύμβασης, ήτοι μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης) και 

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

Φ.Π.Α. σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της  παρούσας, το ποσό της οποίας δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

4.Στοιχεία ή ενδείξεις, που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την 

απόρριψη των προσφορών. 

5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 

αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατό (100) ημερών, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς. Δεσμεύει, όμως, τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 
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6.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών (εφεξής Ε.Δ.Δ.) Ειδικότερα η επιτροπή έχει την ευθύνη 

της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει τα σχετικά 

πρακτικά της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ για την ανάθεση και 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια, ως εξής 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – Τελική 

βαθμολόγηση και επιλογή Αναδόχου. 

Κατά την αποσφράγιση που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο, τα περιεχόμενα των 

αποσφραγισθέντων φακέλων μονογράφονται κατά φύλλο από κάθε μέλος της 

προαναφερθείσας Επιτροπής.  

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα 

συμφέροντα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει εμφανώς επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 

θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Τεχνικής ή της Οικονομικής 

Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να 

σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του 

ελεύθερου ανταγωνισμού. 

 

Β. ΒΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

α. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Δικαιολογητικών 

Η Ε.Δ.Δ. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών των προσφορών που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 

την συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας. Προσφορές των οποίων τα 

δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα απορρίπτονται, δεν συμμετέχουν στο 
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επόμενο στάδιο, οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται  χωρίς 

να ανοιχθούν και η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεκμηριώνοντας την απόρριψη.  

 

β. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς 

1. Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης και της αξιολόγησης του φακέλου των 

Δικαιολογητικών, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.   

2. Δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς 

όρους του διαγωνισμού. 

3. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση των επιμέρους 

ομάδων κριτηρίων Α και Β που αναφέρονται παρακάτω, ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει με 

βάση τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης κάθε ομάδας. 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου (Σ.Β.: 50%) 

Α1. Περιεχόμενο και Στόχοι του Έργου (Σ.Β.: 60%). Θα δοθεί έμφαση: 

o Στην πληρότητα και στη σαφήνεια της κατανόησης του αντικειμένου του 

Έργου 

Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης - οργάνωσης του Έργου, Εργαλεία Υποστήριξης (Σ.Β.: 40%). 

Θα δοθεί έμφαση: 

o Στην πληρότητα, καταλληλότητα και σαφήνεια της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας 

Β. Ομάδα Έργου (Σ.Β.: 50%) 

Β1. Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα του Υποψηφίου ή σε περίπτωση ομάδας 

έργου του Υπευθύνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου (Σ.Β.: 100%). Για την 

αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

o Το Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου και ο καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών της ομάδας  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων 

και υποκριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

Ομάδα Κριτήριο 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Συντελεστής 

Βαρύτητας στο 

Σύνολο 

Α Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 50%  

 Α1. Περιεχόμενο και Στόχοι του Έργου 60% 30% 

 
Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης - οργάνωσης του 

Έργου, Εργαλεία Υποστήριξης 
40% 20% 

Β Ομάδα Έργου 50%  
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Β1. Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα 

του Υποψηφίου ή σε περίπτωση ομάδας έργου του 

Υπευθύνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου  

100% 50% 

 

3. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι ακέραιος αριθμός και έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν (0) και 

ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι: 

0: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

1-4: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

5-8: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο 

9-10: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

4. Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

o απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν 

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

o ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση δεν καλύπτει τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

o ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

επαρκώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

o εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 

5. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 

κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε 

κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της 

Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται 

με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός προσφοράς για το 

συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον απόλυτο 

βαθμό της τεχνικής προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

6. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντα, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως 

προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται ως εξής: 

10
max....

....
....  
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Όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι 

προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων με την 

καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

 

γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς   

1.Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς. Μετά την 

αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και 

προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών. 

2.Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 

(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.= (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα) x 10 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του 

οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3.Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 

Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

 

δ. Τελική Αξιολόγηση και επιλογή Αναδόχου 

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της 

πλέον συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

%)80....(%)20....(....  

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το 

μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

προσφορών, συντάσσει Πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα 

σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
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ΣΕΤΕ.  Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες. 

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 

2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον Προσφέροντα από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΣΕΤΕ, κατόπιν υποβολής σε αυτό της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Εν συνεχεία 

κοινοποιείται στον Προσφέροντα σχετική έγγραφη ειδοποίηση, με βεβαίωση παραλαβής. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης αναφορικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να 

υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού του τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της  περ. 1) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, για κάποιο σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας αδίκημα , ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παραπάνω 

περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Β. Οι αλλοδαποί: 
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά της παραπάνω περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 

Γ. Οι δικηγορικές εταιρείες: 

(1) Για τον/ τους διαχειριστές απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του ΠΔ 118/2007. 

(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

Δ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της 

σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδοθείσα από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% της 

συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από 

τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Μεταξύ  της Αναθέτουσας Αρχής  και  του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα  υπογραφεί 

σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα  προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 

της παρούσας. 
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2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα 

σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3.Αν περάσει η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, 

η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 

κατάταξης διαγωνιζόμενο. 

 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά ανά κατηγορία Περιφερειών ισόποσα ανά 

μήνα σε ευρώ, μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό 

λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Προσφέροντα που 

θα επιλεγεί, κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων παραστατικών  και 

παράδοσής τους σε αυτήν 

 

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

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

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΤΕ.  

2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με 

τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

I. Η συνεργασία με τον Ανάδοχο,  

II. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων, 

III. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο,  

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

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

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

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης  και Παραλαβής Έργου. 
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12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

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

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

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

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

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. 

4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή  προσφορές για  μέρος των υπηρεσιών,  που 

αποτελούν    αντικείμενο    της    παρούσας,    δεν   γίνονται    δεκτές    και    απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να  κάνει δειγματολειπτικούς  

ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

6. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού   τεκμαίρεται   

αμάχητα   η   πλήρης   αποδοχή   εκ   μέρους  του υποψηφίου όλων των όρων διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 

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

χωρίς ουδεμία   υποχρέωση  για   καταβολή   αμοιβής   ή   αποζημίωσης  εξ  αυτού  του   

λόγου   στους υποψηφίους. 

8. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

9. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από 

τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια 

δικαστήρια. 

10. Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.sete.gr 

Το τεύχος της προκήρυξης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατόπιν υποβολής σχετικού 

έγγραφου αιτήματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@sete.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sete.gr/
mailto:info@sete.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

 

Κωδικοί ΟΠΣ 444661,444663, 444662 

Φορέας ΣΑ: 1011414 

Πράξης Σ.Α. (8 Περ) 2013ΣΕ03480020 

Πράξης Σ.Α. (2 Περ) 2013ΣΕ03480022 

Πράξης Σ.Α. (3 Περ) 2013ΣΕ03480021 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την <Ημερομηνία Υπογραφής> και στην έδρα του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
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ΜΕΤΑΞΥ: 

 

α) Αφενός του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που εδρεύει στην 

Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558, με Α.Φ.Μ. 090192550, Δ.Ο.Υ  Δ. 

Αθηνών, (στο εξής καλούμενου «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ΣΕΤΕ»)  και εκπροσωπείται νόμιμα  

για την υπογραφή του παρόντος από τον/την κο/κα ________________________<όνομα 

νόμιμου εκπροσώπου>, <ιδιότητα εκπροσώπου> και 

 

β) Αφετέρου, της εταιρείας με την επωνυμία «___________________», που εδρεύει στην 

___________________, Α.Φ.Μ. _______________, Δ.Ο.Υ. ____________ (στο εξής 

καλούμενου «ο Ανάδοχος»)  και  εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από 

τον _____________, δυνάμει του _________________ 

 

οι οποίοι έλαβαν υπόψιν τους: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής 

Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14264/6.3372 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας 

που χορηγήθηκε στον ΣΕΤΕ από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
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7. Την αριθμ. πρωτ. 3.12902/ΟΙΚ.6.3003/10.04.2013 πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ 

για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στους άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», 

8. Τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων πράξεων με αριθμ πρωτ. ΕΥΔ 

3.14266/6.3374/22.04.2013,3.14265/6.3373/22.04.2013 και 3.14267/6.3375/ 

22.04.2013 για τους τρεις τύπους περιφερειών του ΣΕΤΕ προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την ένταξη των 

προτεινόμενων πράξεων στο ΕΠΑΝΑΔ, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14266/6.3374 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό ΜΙS 444661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού»,  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14265/6.3373 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14267/6.3375 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

12. Την υπ’ αριθ. 14053/ ΕΥΣ 1749/03.2008 ΥΠΑΣΥΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

13. Τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΣΕΤΕ,  

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.17648/6.4175 απόφαση προέγκρισης της απόφασης 

αυτεπιστασίας του ΣΕΤΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας,  

15. Το υπ' αριθ. _____  πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στην 

απόφαση περί προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή 

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2 

της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

16. Το από 02.07.2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στη 

σύσταση των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Ενστάσεων  

17. Το από 13.05.2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. που αφορά στη 

σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

18. Την από <...........> προσφορά του «Αναδόχου» για τον διαγωνισμό με αντικείμενο 

την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Υποέργων 1 και 2 της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

19. Το     υπ'    αριθμ /...-...-2013     Πρακτικό    της    Επιτροπής   Διενέργειας του 

Διαγωνισμού του ΣΕΤΕ για την Ανάθεση σε Ανάδοχο της παροχής εξειδικευμένων 

νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ» 

20. Την με αριθμό ... Απόφαση της συνεδρίασης (....-...-2013) του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία ανατίθεται σε Ανάδοχο της παροχής 

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

 

συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.Με τη σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

Παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των Υποέργων 1 

και 2  της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την Ελλάδα στα πλαίσια 

του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 

2006-2013. 

2. Συγκεκριμένα  ανατίθενται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες: 

i) Νομική υποστήριξη στη διενέργεια των διαγωνισμών στο πλαίσιο της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», ενδεικτικά σύνταξη των τευχών του 

διαγωνισμού, νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών, σύνταξη των δημοσίων συμβάσεων, νομική 

υποστήριξη σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων.  

ii) Σύνταξη και νομική επεξεργασία των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

iii) Νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη απαντήσεων σε παράπονα- ενστάσεις 

συμμετεχόντων στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» αναφορικά με τη διαδικασία 

επιλογής τους 

iv) Νομική Συνδρομή κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

των ωφελουμένων στην πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» 

v) Νομική Συνδρομή στην διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων στους Παρόχους 

Θεωρητικής Κατάρτισης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» για 

την διαπίστωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων στο 

πλαίσιο της πράξης  



 37 

vi) Συνδρομή στην επεξεργασία, τη διατύπωση και τον νομικό έλεγχο των αποφάσεων 

των οργάνων των συνδικαιούχων της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη το οικείο 

νομοθετικό πλαίσιο, σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

vii) Νομική συνδρομή και σύνταξη απαραίτητων δικογράφων (ενδεικτικά αγωγών, 

προτάσεων, προσφυγών, υπομνημάτων κ.α.) για υποθέσεις που εκκρεμούν στα 

Ελληνικά Δικαστήρια καθώς και νομική παράσταση και εκπροσώπηση των 

συνδικαιούχων της πράξης ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών 

στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», 

viii) Σύνταξη γνωμοδοτήσεων, μελέτη νομικών ζητημάτων και σχετική με αυτήν 

εισήγηση ενώπιον όλων των καταστατικών οργάνων του συνδικαιούχων της πράξης 

κατόπιν υποβολής ερωτημάτων στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ». 

ix) Παράσταση σε Διοικητικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαιούχων, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης. 

x) Εξώδικη εκπροσώπηση των συνδικαιούχων ενώπιον κάθε δημόσιας ή οποιασδήποτε 

άλλης αρχής στο πλαίσιο υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xi) Υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου διαδικαστικού 

εγγράφου προς τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σχετικά με την υλοποίηση της πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» καθώς και αυτοπρόσωπη παράσταση 

ενώπιον αυτών. 
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xii) Παρακολούθηση των σχέσεων των συνδικαιούχων της πράξης με τη Δημόσια 

Διοίκηση, με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, κατά τις συναλλαγές του  με αυτά 

στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xiii) Παρακολούθηση και συγκέντρωση των απαιτούμενων Νόμων, Νομοθετικών 

Διαταγμάτων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.ά. καθώς και 

του Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και έλεγχος του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

(Εθνικού και Ευρωπαϊκού) προς το σκοπό ενημέρωσης, εναρμόνισης και  ομαλής 

υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

xiv) Τήρηση του αναγκαίου αρχείου νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων 

και νομολογίας που αφορούν στα θέματα που απασχολούν τους συνδικαιούχος της 

πράξης στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ». Η υπηρεσία θα παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 

ανάγκες των συνδικαιούχων της πράξης καθώς και οποτεδήποτε οι τελευταίοι το 

κρίνουν σκόπιμο ή/και απαραίτητο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου: 

• Να απαντά εγγράφως, εντός κατ’ ανώτατο πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το 

αντικείμενο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

• Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την 

υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί από τρίτους και προκύπτει από την παροχή των 

υπηρεσιών του με επαρκή αιτιολόγηση και το πολύ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν τη 

σχετική υποχρέωση εφόσον κάτι τέτοιο καθίσταται εκ των περιστάσεων δυνατόν. 

• Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει το αντικείμενο της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» και δύναται να επηρεάσει 

τις σχετικές δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που οι εν λόγω πληροφορίες/αλλαγές περιέρχονται ευλόγως σε γνώση 

του. 

Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εξαμηνιαίες αναφορές, στις οποίες καταγράφονται 

αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Να     κάνει     χρήση    της    τηλεπικοινωνιακής     υποδομής    της    Αναθέτουσας    Αρχής 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., πρωτόκολλο, κλπ). 

 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 

Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / 

αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση 

κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Τα παραδοτέα της παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων: 

i) Έκθεση Παρασχεθέντων Υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι υπηρεσίες 

που παρασχέθηκαν και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν   από   τον   Ανάδοχο   

για   την   Αναθέτουσα   Αρχή   στο   χρονικό διάστημα του εξαμήνου. 

ii) Όλα   τα   έγγραφα   -   γνωμοδοτήσεις  - υπομνήματα, κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

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

της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii) Τελική έκθεση παρασχεθέντων υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και  την 30
η
 

Απριλίου 2014.  Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την 

πάροδο της προαναφερθείσας ημερομηνίας. 

 



 40 

ΑΡΘΡΟ 4 –ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν 

υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 

νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5-  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας, ως εγγύηση για 

την τήρηση των όρων της, την/τις υπ’ αρ. <αριθμός εγγυητικής> Εγγυητική/ές Επιστολή/ές 

Καλής Εκτέλεσης της .................., όπως σχετικά προβλέπεται στην διακήρυξη, ήτοι <ποσό 

εγγυητικής> , ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 

<ποσό εγγυητικής> ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης συντάχθηκε σύμφωνα με 

τα υποδείγματα της Διακήρυξης. 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 

Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον 

εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1.Το Συμβατικό Τίμημα για την Παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30/04/2014 ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των  ολογράφως ευρώ (  €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί 

και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Στο συμβατικό τίμημα 

συμπεριλαμβάνεται και η παρακράτηση φόρου υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας του 

εκδιδόμενου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Η εν λόγω παρακράτηση θα αποδοθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή και  θα χορηγηθεί  σχετικώς σχετική βεβαίωση 

στον Ανάδοχο. 
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2. Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά ανά κατηγορία Περιφέρειας, 

μηνιαίως και ισόποσα, κατόπιν προηγούμενης εκδόσεως και παραδόσεως στην Αναθέτουσα 

Αρχή  των νομίμων παραστατικών. 

3. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία.  

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

την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς. 

5. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει καμία 

υποχρέωση καταβολής τόκων, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του 

Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις 

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

προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

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

αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό ___________________ της Τράπεζας ____________ μόνον 

κατόπιν έκδοσης από αυτών των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους στην 

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

αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

7. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τις: 

 

Πράξης Σ.Α. (8 Περ) 2013ΣΕ03480020 

Πράξης Σ.Α. (2 Περ) 2013ΣΕ03480022 

Πράξης Σ.Α. (3 Περ) 2013ΣΕ03480021 

 

της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», που έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14266/6.3374 

απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό ΜΙS 444661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την αριθμ. πρωτ. 3.14265/6.3373 απόφαση ένταξης 

της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.14267/6.3375 απόφαση 

ένταξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό ΜΙS 444663 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και  δικαιώματα: 

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

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

της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης. 

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

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

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

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

από το προσωπικό δικηγορικό του γραφείο και όποτε είναι αυτό απολύτως απαραίτητο, με 

παρουσία του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού απαιτηθεί. 

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο τις 

υπηρεσίες που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 

συμφωνηθεί. 

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

αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

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

στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των 

εργασιών αυτής της σύμβασης. 

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

την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

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

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

διαθέσιμες πιστώσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για 

λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής εκτός της υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΟΝ 
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ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

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

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

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

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

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

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

ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που θα του τάξει 

προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 

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

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 -ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος "ανωτέρα βία" νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 

περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας 

βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της 

παρούσας σύμβασης. 

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 

εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο 

συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 

3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 

ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε χώρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων 

της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις 

υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. 
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2. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί 

σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική 

εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 

3. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, , τροποποίηση ΤΔΠΠ, κ.λ.π.) και με την 

απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.   Σε  κάθε  

περίπτωση το  συμβατικό  αντικείμενο  θα   πρέπει  να  διατηρείται αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την 

παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που 

απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, 

και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, 

(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης 

εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

(δ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 

συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων. 

(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του  αρθρ. 6 παρ. 2 

εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/072. 

2. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε 

παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί 

να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την  κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης. 3. Τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο μετά τη λήξη της προθεσμίας 



 45 

που τάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή στην έγγραφη ειδοποίηση. Κατ’ εξαίρεση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης 

της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, 

με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 

για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης  

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 

Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή 

έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 

ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων για τη διαδικασία λύσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 -  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφή της άδεια. 

3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον 

Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή 

βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 
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4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο 

στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη 

διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου. 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε  υλικό, 

έγγραφο και πληροφορία του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) 

ημέρες μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή  λύση της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2  

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 

γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε 

χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει 

της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξη τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο 

μέλος ένα, το δε τρίτο με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα υποβληθεί στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

  

Προς Περιφέρεια_________________ 

  

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ευθυνόμενοι 

απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του 

___________ /υπερ της εταιρείας …………………………………../υπέρ της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., και ατομικά και για κάθε μία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της Ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της ____________ 

και της ανωτέρω Εταιρείας/ Ένωσης ή Κοινοπραξίας και των μελών της που αφορά στην 

εκτέλεση του έργου «........................», σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας και την υπ’ 

αρ. …………….. απόφαση κατακύρωσης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ της εν λόγω 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας και των μελών αυτής ατομικά καθ΄όλο το χρόνο ισχύος της. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης έντασης 

των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώματα μας τα οποία τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω άρθρα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την 

οποία θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η λόγω Εταιρεία/ Ένωση ή Κοινοπραξία ή 

όποιο από τα μέλη της ατομικά δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της η οποία περιγράφεται 

ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση 

να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του χρηματικού 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα 

κατά την οποία θα μας το ζητήσετε. 
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Για την καταβολή της υπ' όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση της εν λόγω Εταιρείας / Ένωσης ή Κοινοπραξίας, δεν θα ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαιτήσεώς σας, ούτε θα ληφθεί υπ' όψιν οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση, ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την μη πληρωμή της για οποιαδήποτε αιτία ή τη θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σε εσάς του χρηματικού ποσού της εγγύησης. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 


