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Αξηζκόο Γηαθήξπμεο : 71/2015

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ
Σαρ.Γηεχζπλζε:

Λ. πγγξνχ 83

Σαρ. Κψδηθαο:

11745, ΑΘΖΝΑ

Πιεξνθνξίεο:

Κ.Εαθεζηίδεο

Σει.:

210-9285139

Φαμ:

210-9233119

E-mail:

k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Παξνρή ππεξεζηώλ λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο θαηά
δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Πξνθαζνξηζκέλσλ Πξάμεσλ 1 & 3 ηεο Τ.Π.Τ.
Πξνϋπνινγηδόκελε Γαπάλε:
12.000,00 άλεπ Φ.Π.Α. 23% έσο ή 14.760,00€ κε Φ.Π.Α. 23%

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζκεξνκελία

Ζκέξα

Ώξα

09/09/2015

ΣΔΣΑΡΣΗ

11:00π.κ.

1

ΑΔΑ: ΩΞΘΛ465ΦΘΕ-2ΝΔ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
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1.
Σνλ Ν. 3907/2011 (ΦΔΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο».
2.
Σνπ Ν. 4270/2014 " Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (Δλζσκάησζε ηεο
νδεγίαο 211/85/ΔΔ) – Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο" [ ΦΔΚ Α-143/28-06-2014 ], φπσο
έρνπλ ηζρχνπλ.
3.
Σνπ Ν. 4281/2014 " Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά
Θέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ".
4.
Σν Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α’/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ»
5.
Ν. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»
6.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.24/2015 (ΦΔΚ 20 Α’) «χζηαζε & κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
3.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 25/2015 (ΦΔΚ 21 Α’) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ.»
4.
Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α’/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»
5.
Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α’/2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
6.
Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116/Α’/1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο
πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ»
7.
Σελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/2010) Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
«Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».
8.
Σελ ππ’αξηζκ.16859/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ355(Φ.Δ.Κ.947/Β/15-04-2014)απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πεξί <<πγρξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε σο Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο (Programme Operator) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2
(Πξφγξακκα <<απφ θνηλνχ>> κε ηηο δφηξηεο ρψξεο ) κε ηίηιν: <<Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ
δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αζχινπ θαη ηεο Μεηαλάζηεπζεο>>, πνπ πινπνηείηαη απφ
πφξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) πεξηφδνπ
2009-2014 θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
9.
Σελ ππ΄ αξηζκ. Τ166/08.04.2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο» (ΦΔΚ568/08-042015/Β΄).
10.
Σελ ππ΄ αξηζ. 11.1/2166 (ΦΔΚ Β/781/04-05-2015) Απφθαζε ηεο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γ/ληε ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο.
11.
Σελ ππ’ αξηζκ. 16.1/770/16-02-2015 (ΑΓΑ 7ΛΑ7465ΦΘΔ-7ΑΟ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ε νπνία αλαλεψλεη ηελ ππ’ αξηζκφ
6480/1/467θε΄/17/02/2012 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
πεξί Γηνξηζκνχ ηνπ Νίθα Παλαγηψηε ηνπ Ζιία ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο
Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, γηα ηξία (3)
έηε απφ ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο.
12.
Σε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) κε Αξηζκφ 117/2009,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο
13.
Σελ αλάγθε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.
14.
Σνλ απφ 18-01-2011 «Καλνληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ
2009-2014» ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial
Mechanism 2009-2014"), φπσο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Υξεκαηνδνηηθνχ
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Μεραληζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8.8 ηνπ Πξσηνθόιινπ 38b ηεο ζπκθσλίαο ΔΟΥ, ηξνπνπνηήζεθε
θαη έθηνηε ηζρχεη.
15.
Σελ ππ’ αξηζκφ ΔΟΥ2/1036/3-3-2015 ΑΓΑΜ 15PROC002612228 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ
Πξνθαζνξηζκέλσλ Πξάμεσλ 1 & 3 ηεο Τ.Π.Τ.
16.
Σελ ππ’ αξηζκφ ΔΟΥ2/2389/8-5-2015 ΑΓΑ 7ΤΠ0465ΦΘΔ-042 απφθαζε ηνπ Γ/ληε ηεο
Τ.Π.Τ. θήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ άγνλνπ.
17.
Σν πξσηνγελέο αίηεκα πίζησζεο ηεο Τ.Π.Τ. κε αξηζκφ ΔΟΥ2/4013/22-07-2015 ΑΓΑ
ΩΓΑ7465ΦΘΔ-11Φ ΑΓΑΜ 15REQ002928659
18.
Ζ ππ’ αξηζκφ 8000/20/44/2/8-θ΄ Απφθαζε Έγθξηζεο Πίζησζεο ΑΓΑ Ω40Ξ465ΦΘΔ-Α5Υ ηεο
Τ.Γ.Δ.Α.Π.
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αο ελεκεξψλνπκε φηη ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο σο Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο GR06 κε ηίηιν «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο» ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε λνκηθή
ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ GR06 γηα ηελ Τ.Π.Τ.
γηα ηελ Πράξη 1 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.230.865 € θαη γηα ηελ Πράξη 3 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
1.000.000 € θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ πεξηφδνπ 2009 – 2014.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
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Γηαγσληζκόο

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.

Αληηθείκελν

Παξνρή Τπεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ,
πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ
πεξηπηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο
θαη ηδηαίηεξεο λνκηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε λνκηθή
ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

Σόπνο παξάδνζεο
Υξόλνο Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΩΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ
(πγγξνχ 83, ΣΚ 11745, Αζήλα)
Ζκ/λία έλαξμεο: 01/09/2015
Ζκ/λία Λήμεο: 30/04/2016
πλνιηθή δηάξθεηα δέθα(8) κήλεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ππνγξαθεί έπεηηα απφ ηελ
πξνυπνινγηδφκελε εκεξνκελία ηφηε ν θαηακεξηζκφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζα γίλεη αλαινγηθά. Σν πιήζνο εκεξψλ
ινγίδνληαη 30 αλα κήλα.

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο
δηαγσληζκνύ

Ζκ/λία : 09/09/2015
Ζκέξα : ΣΔΣΑΡΣΖ
Ώξα : 11:00π.κ

Υξόλνο ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ

Ηκ/λία : 09/09/2015
Ζκέξα : ΣΔΣΑΡΣΖ
Ώξα : 10:30π.κ.

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε

12.000,00 άλεπ Φ.Π.Α. 23%
14.760,00 κε Φ.Π.Α. 23%

Πξνϋπνινγηζκόο πνπ βαξύλεη

Γηάξθεηα ηζρύνο πξνζθνξώλ

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 85% απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο
& 15% απφ εζληθνχο πφξνπο θαη εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα
GR06 κε ηίηιν «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ
εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο» ΑΔ
0508 θαη ηνλ ππ’ αξηζκφ θσδηθφ 2015Δ05080002
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ
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2015-08-24
1.
Αλαζέηνπζα Αξρή

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο / Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο
2.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε πξόζθιεζε, έρνπλ:

α) δηθεγφξνη.
β) δηθεγνξηθέο εηαηξείεο
γ) ελψζεηο ησλ αλσηέξσ
πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ο φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηηο (α) (β) θαη (γ) θαηεγνξίεο.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί
αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.

Αληηθείκελν

Παξνρή ππεξεζηψλ λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ζηελ θάιπςε πινπνίεζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο GR06, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ πεξηφδνπ 2009 - 2014. πγθεθξηκέλα, ε παξνρή ππεξεζηψλ
λνκηθήο ππνζηήξημεο έγθεηηαη ζηελ θάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο φπσο ζηε
ζχληαμε πξνθεξχμεσλ, ζπκβάζεσλ, εθζέζεσλ, ζηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, ζηε ζχληαμε
ππνκλεκάησλ δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ ηφζν γηα ηνπο γεληθνχο φζν θαη γηα ηνπο εηδηθνχο φξνπο
πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ. Δπηζεκάλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
θαη ζα παξέρεη αηηηνινγεκέλεο απαληήζεηο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ θαη Κνηλνηηθφ Γίθαην. Ο λνκηθφο
ζχκβνπινο ζα θιεζεί λα :
Γηαζθαιίζεη φηη νη ελέξγεηεο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ζπκβάιινπλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα
επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη φηη είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ Καλνληζκφ, ηελ
πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία θαζψο επίζεο θαη ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία
ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πινπνίεζήο ηνπο.
Γηαζθαιίζεη
φηη
ηεξείηαη
ε
ζρεηηθή
Δζληθή
θαη
Κνηλνηηθή
λνκνζεζία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο θαη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο).
πληάζζεη εθζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε νπνηεζδήπνηε
άιιεο ππνρξεψζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία .
Γλσκνδνηήζεη ζε φια ηα ζηάδηα ζχληαμεο, ειέγρνπ, αλάξηεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο.
4. Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά – Τπνβνιή Πξνζθνξώλ:
Θα θαηαηεζεί εληαίνο Φάθεινο, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
Υσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Φάθεινο βηνγξαθηθνύ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ» θαη ρσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε
«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά».
Α. Φάθεινο «Βηνγξαθηθνύ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή
απνθιεηζκνχ θαη ζα πεξηέρεη ηα εμήο:
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1. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ πξνζθέξνληα.
ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζα ππνβάιιεηαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
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ε πεξίπησζε δηθεγνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξνζδηνξίδεηαη νλνµαζηηθά ν
δηθεγφξνο πνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη θαηαηίζεηαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ
ζεκείσκά ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, αληηθαηάζηαζή ηνπ επηηξέπεηαη µφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θαη απφ πξφζσπν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ, µεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ
αξµνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΤΠΤ.
2. Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν ηνχ ππνςεθίνπ
Γηθεγφξνπ ή Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο.
3. Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ πίλαθα ηεο
παξαγξάθνπ 7 θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ δεηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
ζπλέληεπμεο.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ λα δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ:
(α) είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν,
(β) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ
έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα,
(γ) ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ,
(δ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
(ε) είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο,
(ζη) είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο,
(δ) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεµα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, βάζεη
ακεηάθιεηεο απφθαζεο, θαη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα
δηαπηζησζεί µε νπνηνδήπνηε µέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
(ε) βεβαηψλεη ηε γλεζηφηεηα φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ ζα
θαηαηεζνχλ.
Β. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ζα
πεξηέρεη ηα εμήο:
Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνχ πξνζθέξνληνο κεληαίσο θαη ζπλνιηθά (γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
βαζηθήο ζχκβαζεο) ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη
κε ην αλάινγν Φ.Π.Α. θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο ήηνη 1.500,00 επξψ / κήλα θαη δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ 1.200,00 επξψ / κήλα,
γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ .
ηνηρεία ή ελδείμεηο, πνπ θαζηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αφξηζηα, θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά
απνξξηπηέα.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ
ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
5.

Απαξαίηεηε εκπεηξία
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνχο (3) δηάξθεηαο σο Γηθεγφξνο.
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην δίθαην δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ζηε
δηεμαγσγή δηεζλψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηε ζχληαμε
δηαθεξχμεσλ θαη παξνρή λνκηθήο ζπκβνπιήο θαη ππνζηήξημεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ
θαηά ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ θαη ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ.
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζέζεηο λνκηθήο εθπξνζψπεζεο Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ
Φνξέσλ Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή θνξέσλ πνπ ελεξγνχλ σο Αλαζέηνληεο Φνξείο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε λνκηθή ππνζηήξημε ζεκάησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη
δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
Τπεχζπλεο Γήισζε πεξί γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, θεηκελνγξάθνπ, ρξήζεο δηαδηθηχνπ κε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε Ννκηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ .
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6.

Σξόπνο απόδεημεο εκπεηξίαο.

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε θνξείο αλήθνληεο ζην Γεκόζην, ηνπο Οξγαληζκνύο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα λνκηθά
πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθώο,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο από θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ
εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, ηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005, θαζώο θαη ηα λνκηθά
πξόζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α.. , ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ή απφθαζε ή
βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, ην είδνο ηεο εξγαζίαο
πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο.
Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ηδησηηθό θνξέα ή Φνξέα εθηόο Γεκνζίνπ ή εθηόο
Δπξύηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα:
Με ζρεηηθή ζύκβαζε ή βεβαίσζε ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδησηηθνύ θνξέα (ζηνηρεία ηνπ
εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα
λνκηθό πξόζσπν) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ
παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο.
Ο ρξόλνο άζθεζεο ηνπ δηθεγόξνπ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηα έηε εκπεηξίαο σο λνκηθόο θαη
δελ ζα πξνζκεηξεζεί γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθή απαίηεζεο.
7.

Αμηνιόγεζε – Δπηινγή Ννκηθνύ πκβνύινπ.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ θαζψο θαη ε ζπλέληεπμε ζα γίλνπλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία
ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Ζ
αξκφδηα Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην.
Κξηηήξηα επηινγήο ησλ πλεξγαηψλ ζα είλαη:
1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ βάζεη ηνπ θαθέινπ.
2. Ζ αμηνιφγεζε βάζεη ζπλέληεπμεο, ησλ ππνςεθίσλ εθείλσλ πνπ ζα πξνθξηζνχλ απφ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ (βάζεη ηνπ θαθέινπ). Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλά
ζηάδην πεξηγξάθνληαη σο θαησηέξσ:
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Α/Α

Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ

ΑΠΑΙΣΗΗ Κξηηεξίνπ
Α. Αμηνιόγεζε ηππηθώλ πξνζόλησλ
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1.1

Πηπρίν Α.Δ.Η. Ννκηθήο ή
ηζφηηκν θαη αλαγλσξηζκέλν
πηπρίν ηνπ εμσηεξηθνχ
απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ.

1.2

Πηζηνπνηεηηθφ Αγγιηθήο
γιψζζαο .
Πνιχ Καιή γλψζε.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1.3

Διάρηζηε εξγαζηαθή
εκπεηξία.

ΝΑΗ

1.4

Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη
πλνδεπηηθή Δπηζηνιή.

ΝΑΗ

1.5

Τπεχζπλε Γήισζε.

ΝΑΗ

1.6

Γλψζε Ζ/Τ,
θαηάζεζε Τπεχζπλεο
Γήισζεο

ΝΑΗ/
Β. Βαζκνιόγεζε πλέληεπμεο

Α/Α

Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ

Βαξύηεηα
Κξηηεξίνπ

3.1

Καηαλφεζε απαηηήζεσλ ηεο
ζέζεο, ησλ ζηφρσλ ηνπ
έξγνπ θαη ησλ παξαγφλησλ
επηηπρίαο ηνπ.
Έλδεημε κεηαβιεηήο x.

40%

3.2

Ηθαλφηεηα επηηπρνχο δξάζεο
ζην πιαίζην Οκάδαο θαη
ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο.
Έλδεημε κεηαβιεηήο y.

30%

3.3

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
ζπνπδψλ.
Έλδεημε κεηαβιεηήο z.
(πλαθήο κε ην αληηθείκελν
ηεο πξφζθιεζεο)

30%

Βαζκνινγία
Κξηηεξίνπ
Απφ 0 έσο 100
0-60: κε
απνδεθηή
60-80:
ζηνηρεησδψο
ηθαλνπνηεηηθή
80-90:
ηθαλνπνηεηηθή
90-100: εμαίξεηε
Απφ 0 έσο 100
0-60: κε
απνδεθηή
60-80:
ζηνηρεησδψο
ηθαλνπνηεηηθή
80-90:
ηθαλνπνηεηηθή
90-100: εμαίξεηε
Απφ 0 έσο 100
0-60: κε
απνδεθηή
60-80:
ζηνηρεησδψο
ηθαλνπνηεηηθή
80-90:
ηθαλνπνηεηηθή
90-100: εμαίξεηε
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Βαζκνινγίαο
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Βαζκνινγία
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8. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
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Τπεξεζία

Αμία

Νομικέρ Υπηπεζίερ για ηην Υ.Π.Υ. άλεπ ΦΠΑ
23%
ΦΠΑ 23%

ύλνιν
9.

/ Έλδεημε κεηαβιεηήο f.

Σόπνο παξάδνζεο ππεξεζηώλ.

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο πγγξνχ 83,
11745 Αζήλα. Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη
ηνπιάρηζηνλ απφ ηέζζεξεηο (4) ψξεο ηελ εκέξα. Απηέο ζα νξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο. Καηά ηηο ππφινηπεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ν λνκηθφο
ζχκβνπινο ζα αληαπνθξίλεηαη άκεζα(κέζα ζε 24 ψξεο) ζηα αηηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο.
10.

Υξόλνο Παξάδνζεο.

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα δηαξθέζεη απφ 01/09/2015 έσο θαη 30/04/2016 . Ζ ζχκβαζε
νινθιεξψλεηαη κε ην πξαθηηθφ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή πνπ έρεη
ζπγθξνηεζεί γηα ηελ ελέξγεηα απηή, ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ Απξίιην ηνπ 2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ππνγξαθεί έπεηηα απφ ηελ πξνυπνινγηδφκελε εκεξνκελία
ηφηε ν θαηακεξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα γίλεη αλαινγηθά. Σν πιήζνο εκεξψλ ινγίδνληαη 30 αλα
κήλα.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε
ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα θαη απξόζεζκα δίρσο δέζκεπζε γηα ηελ Τπεξεζία Πξώηεο
Τπνδνρήο.
11.

Δπηινγή Αλαδόρνπ- Καηάξηηζε ύκβαζεο.

Ζ επηινγή αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε
ηεο Τ.Π.Τ.
Ο αιγφξηζκνο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ αλαδφρνπ είλαη ν εμήο:
Άθποιζμα γινομένων μεηαβληηών κπιηηπίων ζςνένηεςξηρ.
S = (((x/100) * 0, 4) + ((y/100) * 0, 3) + ((z/100) * 0, 3)
Το αποηέλεζμα ηηρ εξίζωζηρ
Β ={(1500 (μέγιζηη πποζθεπόμενη ηιμή) – f (πποζθεπόμενη ηιμή)) / 300 (διαθοπά μέγιζηηρ από
ελάσιζηηρ πποζθοπάρ)}
Σειηθφο βαζκφο
Σ = (Β * 0,3) + (S * 0,7)
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12.

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε.
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Ζ ακνηβή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ γηα ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ 1.500,
00 επξώ κεληαίσο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νρηψ (8) κελψλ, ήηνη απφ 01 επηεκβξίνπ ηνπ 2015
έσο θαη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη έσο 30 Απξηιίνπ 2016. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ
αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 1.200, 00 επξώ γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ακνηβή πνπ ζα θαηαθπξσζεί ζα παξακείλεη
ζηαζεξή γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ νρηψ (8) κελψλ. Οη θάζε είδνπο θφξνη θαη
θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε δψδεθα ρηιηάδεο επξψ (12.000,00) πιένλ
ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (23%), ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα
επξψ (14.760,00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%. Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε
θξηηήξην πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
13.

ύλνιν θξαηήζεσλ επί %

Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 0, 1036% [ππέξ Δ.Α.ΓΖ.Τ. 0, 1%, 3%
επί ησλ θξαηήζεσλ γηα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ππέξ ΟΓΑ].
14.

Φόξνο εηζνδήκαηνο.

Θα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επί ηεο θαζαξήο
αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ (αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη πξναλαθεξφκελεο θξαηήζεηο).
15.

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ
Ζκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε Σεηάξηε 09/09/2015 θαη ώξα 11:00 π.κ.

16.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών.

Ωο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ε Σεηάξηε 09/09/2015, ψξα 10:30 π.κ. Οη
πξνζθνξέο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Α. Σαρπδξνκηθώο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα απνζηαιεί ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ
Σεηάξηε 09/09/2015 θαη ψξα 10:30π.κ. θαη λα θέξεη εμσηεξηθά επδηάθξηηε ζθξαγίδα απνζηνιήο
ηαρπδξνκείνπ κε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.
B. Με ηαρπκεηαθνξά/courier.
Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα απνζηαιεί ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ Σεηάξηε
09/09/2015 θαη ψξα 10:30π.κ. θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξίαο
ηαρπκεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.
- ηηο πεξηπηψζεηο Α θαη Β. ε απνζηνιή ζα γίλεη ζηε Γηεχζπλζε:
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο
πγγξνύ 83, Αζήλα 11745
Τπόςε: Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο
Σει.: 210-9285120

Γ. Ιδηνρείξσο
Σν αξγφηεξν έσο ηελ Σεηάξηε 09/09/2015 θαη ψξα 10:30 π.κ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ρνξεγεζεί
απφδεημε παξαιαβήο κε εκεξνκελία θαη ππνγξαθή απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο
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ΑΔΑ: ΩΞΘΛ465ΦΘΕ-2ΝΔ
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ν νπνίνο παξαιακβάλεη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Τπεξεζία
δέρεηαη ην θνηλφ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 09:00-17:00 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:

15PROC002985499 2015-08-24

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο
πγγξνύ 83, Αζήλα 11745
νο
Γξαθείν Πξσηνθόιινπ (1 όξνθνο)
Σει.: 210-9285120

Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη ε εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. Μεηά απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία
ππνβνιή θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γελ ιακβάλνληαη ππόςε:
α. Αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX,
β. Αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά, ,
γ. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα.
17.

Σξόπνο πιεξσκήο

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θάζε κήλα, κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθεξφκελε ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπληαρζείζα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ε έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη πέξαλ ηεο 1εο επηεκβξίνπ, ε
αληηκηζζία ηνπ πξψηνπ κήλα ζα ππνινγηζζεί θαη’ αλαινγία ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Ζ δαπάλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο
Ννκνζεζίαο, ηκεκαηηθά αλά κήλα, απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔ 0508 θαη ηνλ
ππ’ αξηζκφ θσδηθφ 2015Δ05080002 θαη ηίηιν «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ
εζληθψλ ζπζηεκάησλ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο» θαζψο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο,
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηηκνιφγηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
θαζψο θαη θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ελ ηζρχ.
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΗ ΠΟΓΟΥΗ

ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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