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1.

ΕΙΑΓΩΓΗ

1.1.

Σε ςυνζχεια:

i.

των διατάξεων του άρκρου μόνου του Ν. 3985/2011 «Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α’ 151/01.07.2011), δυνάμει του
οποίου ενεκρίκθ το Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ τθσ
περιόδου 2012 – 2015 και το «Ρρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων τθσ περιόδου 2012 –
2015»,

ii.

των διατάξεων του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α’ 152/01.07.2011),
δυνάμει των οποίων ιδρφκθκε θ εταιρία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ
Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε.» («ΤΑΙΡΕΔ» ι «Ταμείο»), ιδίωσ δε το άρκρο
9 παρ. 1 αυτοφ,

iii.

των διατάξεων του Ν. 4046/2012 «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ
(Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του
Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ
μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» (ΦΕΚ Α’
28/14.02.2012),

δυνάμει

των

οποίων

επικαιροποιικθκε

το

Ρρόγραμμα

Αποκρατικοποιιςεων, το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV,
iv.

των διατάξεων τθσ παραγράφου 4.4 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικζσ Διατάξεισ –
Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό
Μθχανιςμό Στακερότθτασ και υκμίςεισ για τθν Υλοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ
Χρθματοδότθςθσ» (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015),

v.

τθσ υπ’ αρικμ. υπ’ αρικμ. 222/05.11.2012 απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ
Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων (ΦΕΚ Β’ 2996) δυνάμει τθσ οποίασ ζχουν
μεταβιβαςτεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ κατά πλιρθ κυριότθτα μετοχζσ ποςοςτοφ 100% επί του

μετοχικοφ κεφαλαίου δζκα οργανιςμϊν λιμζνοσ (Ελευςίνασ, Λαυρίου, Θγουμενίτςασ,
Αλεξανδροφπολθσ, Βόλου, Καβάλασ, Κζρκυρασ, Ρατρϊν, αφινασ και Θρακλείου),
το ΤΑΙΡΕΔ αποτελεί το μοναδικό μζτοχο τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ
Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε.» (ο «ΟΛΒ» ι θ «Εταιρεία»).

1.2. Εντόσ του πλαιςίου τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων του ωσ αποκλειςτικόσ μζτοχοσ και
προσ το ςκοπό τθσ προοπτικισ μεγιςτοποίθςθσ των προςόδων που κα ειςπράξει το ΤΑΙΡΕΔ
από μια μελλοντικι αξιοποίθςθ του ΟΛΒ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ
Πρων και Διαδικαςιϊν Ανακζςεων και Ρρομθκειϊν του ΤΑΙΡΕΔ (υπ’ αρικμ. 2/16128/0025
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β’ 476/2014) εφεξισ «Κανονιςμόσ
Αναθζςεων»), το ΤΑΙΡΕΔ επικυμεί να ςυνεργαςτεί και να λάβει υπθρεςίεσ από
εξειδικευμζνθ και με εμπειρία εταιρεία (εφεξισ ο «φμβουλοσ»), θ οποία κα προβεί ςτθ
διεξαγωγι οικονομικοφ ελζγχου ςτθν Εταιρεία.

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
2.1.

Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ αφοροφν ςτθν παροχι από τον Σφμβουλο υπθρεςιϊν

ελζγχου, αναφορικά με το ςφνολο των κεμάτων οικονομικισ φφςθσ που αφοροφν ςτθν
Εταιρεία.
2.2.

Ενδεικτικϊσ, το αντικείμενο των υπθρεςιϊν του Συμβοφλου περιλαμβάνει με τθν

μορφι πλιρουσ ελζγχου για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ από 2014 ζωσ και 2018, μεταξφ
άλλων τα ακόλουκα:
•

Ζλεγχοσ των λογιςτικϊν άρκρων και ςυμφωνία τουσ με τα παραςτατικά των

δαπανϊν και τθσ εξόφλθςθσ αυτϊν.
•

Ζλεγχοσ φπαρξθσ και ορκισ εφαρμογισ κανονιςμοφ προμθκειϊν.

•

Ζλεγχοσ φπαρξθσ προχπολογιςμϊν και υλοποίθςθσ δαπανϊν με βάςθ τον

προχπολογιςμό.
•

Ζλεγχοσ τιρθςθσ μθτρϊου δεςμεφςεων και ορκι εκτζλεςθ δαπανϊν του

φορζα με βάςθ αυτό.
•

Ζλεγχοσ τιρθςθσ διαδικαςιϊν προγράμματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, όπωσ

αυτό ζχει κακοριςτεί από τον εςωτερικό ελεγκτι τθσ Εταιρείασ.
•

Οποιαδιποτε άλλθ ελεγκτικι διαδικαςία κρικεί απαραίτθτθ για τθν εξζλιξθ

του ελζγχου.

3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

3.1.

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ανζλκει ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου (οποιοδιποτε γεγονόσ επζλκει πρϊτο).

3.2.

Το ΤΑΙΡΕΔ διατθρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ι να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ λιξθ τθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ Ανακζςεων.

3.3.

Το μζγιςτο προχπολογιηόμενο ποςό αμοιβισ για τισ προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ
ανζρχεται ςε πενήντα χιλιάδεσ Ευρϊ (€ 50.000) (πλζον ΦΡΑ) («Προχπολογιςμόσ»). Οι
δαπάνεσ ςτισ οποίεσ κα υποβάλλεται ο Σφμβουλοσ κατά τθ διάρκεια του Ζργου κα
αποδίδονται από το Ταμείο εφόςον είναι ςφμφωνεσ με τθν εγκεκριμζνθ πολιτικι
εξόδων του (Ραράρτθμα Ι) και δεν κα υπερβαίνουν το μζγιςτο ποςό των πζντε
χιλιάδων Ευρϊ (€ 5.000) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.

3.4.

Υπό τθν επιφφλαξθ του όρου 2.5 Δ του Κανονιςμοφ του, το ΤΑΙΡΕΔ διατθρεί το
δικαίωμα να παρατείνει ι να τροποποιιςει τθ ςφμβαςθ με το Σφμβουλο προκειμζνου
να περιορίςει το αντικείμενο αυτισ, να περιλάβει τυχόν ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ
που μπορεί να απαιτθκοφν και δεν μποροφν να εξειδικευκοφν ςιμερα και οικονομικά
ι τεχνικά ο διαχωριςμόσ τουσ από τθν παροχι υπθρεςιϊν από το Σφμβουλο κα
προξενιςει βλάβθ ςτο ζργο.

4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θ προςφορά πρζπει, κατ’ ελάχιςτο, να περιζχει τα ακόλουκα:

4.1.

Προηγοφμενη Εμπειρία & Εξειδίκευςη: Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία ςτθ διενζργεια ελζγχου επί εταιρειϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι του
ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα, αντίςτοιχου μεγζκουσ. Θ προςφορά κα πρζπει να
περιζχει υποχρεωτικά ζναν κατάλογο με παρόμοιουσ ελζγχουσ που ζχει διεξάγει ο
ενδιαφερόμενοσ ςτα τελευταία πζντε (5) ζτθ (ΦΑΚΕΛΟ Α’).

4.2.

Ομάδα Ζργου: Θ προςφορά κα πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τθν προτεινόμενθ
ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου και τθ δομι αυτισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ εξειδικευμζνθσ
εμπειρίασ εκάςτου των μελϊν τθσ ομάδασ που κα χειριςτοφν το ζργο. Θ ομάδα ζργου
πρζπει να απαρτίηεται τουλάχιςτον από πζντε (5) μζλθ. Ειδικότερα, θ προτεινόμενθ
ομάδα ζργου πρζπει να αποτελείται από (α) τουλάχιςτον ζναν (1) ςυνεργάτθ που να
διακζτει τουλάχιςτον δεκαετι εμπειρία, ο οποίοσ κα ορίηεται ωσ «Επικεφαλισ» (Team
Leader) τθσ ομάδασ ζργου και ο οποίοσ δεν κα δφναται να αντικαταςτακεί κατά τθ
διάρκεια του ζργου, χωρίσ τθ γραπτι ςυναίνεςθ του ΤΑΙΡΕΔ και (β) δφο (2) ςυνεργάτεσ

που να διακζτουν τουλάχιςτον οκταετι εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να
διακζτουν επίςθσ ζμπειρο προςωπικό με κατάλλθλθ εξειδίκευςθ και υποδομι για τθν
οργάνωςθ και διαχείριςθ του υπό ανάκεςθ ζργου. Οι προςφορζσ κα περιζχουν
βιογραφικό για κάκε ζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Επιπλζον, θ προςφορά κα
περιλαμβάνει ζναν κατάλογο με όλα τα ζργα από τα οποία αποδεικνφεται θ εμπειρία
των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, με ςαφι επιςιμανςθ ποια μζλθ τθσ ομάδασ
ςυμμετείχαν ςε κάκε ζργο από αυτά και με ποια ςυνειςφορά. (ΦΑΚΕΛΟ B’).
4.3.

Μεθοδολογική Προςζγγιςη: Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν ςτθν προςφορά τουσ
ςυνοπτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ του ζργου, εξειδίκευςθ των
κρίςιμων, κατά τθν άποψι τουσ, κεμάτων, τθ μεκοδολογία που προτίκενται να
εφαρμόςουν, κακϊσ και τα αντίςτοιχα παραδοτζα περιλαμβανομζνου ενόσ
ενδεικτικοφ χρονοδιαγράμματοσ (ΦΑΚΕΛΟ Γ’).

4.4.

Μζγιςτοσ

Προχπολογιςμόσ

αμοιβήσ:

Θ

προςφορά

κα

περιλαμβάνει

τουσ

οικονομικοφσ όρουσ ςυνεργαςίασ για το προσ ανάκεςθ ζργο παροχισ νομικϊν
υπθρεςιϊν και ειδικότερα: (α) μζγιςτθ προτεινόμενθ αμοιβι για τθ ςυνολικι διάρκεια
του ζργου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 («Προτεινόμενη Αμοιβή»), (β)
προτεινόμενο ανϊτατο όριο εξόδων για τθν παροχι των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.3. (ΦΑΚΕΛΟ Δ’).
4.5.

Διλωςθ περί ζλλειψθσ ςφγκρουςθσ ςυμφζροντοσ τόςο για λογαριαςμό του
υποψθφίου όςο και των ςυνεργατϊν που κα απαςχολθκοφν ςτο

ζργο,

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζλλειψθσ οποιαςδιποτε οικονομικισ ςχζςθσ με τθν ΟΛΒ.
Επίςθσ, τόςο ο υποψιφιοσ όςο και οι ςυνεργάτεσ που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο κα
δθλϊνουν ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ κα απζχουν από οποιαδιποτε
εργαςία ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα, θ οποία κα ιταν αςυμβίβαςτθ με το
αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, κακϊσ επίςθσ και ότι κα απζχουν από τθν
παροχι υπθρεςιϊν προσ τον ΟΛΒ, ςτο βακμό που οι εν λόγω υπθρεςίεσ δφνανται να
προκαλζςουν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων και είναι αςυμβίβαςτεσ με το αντικείμενο τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ.
4.6.

Ο Σφμβουλοσ που κα επιλεγεί οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από
τον Ν. 3049/2002 και ιδίωσ τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ του επαγγζλματοσ του
Δικθγόρου, κακϊσ και το Επαγγελματικό Απόρρθτο, ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ
ςυνεργαςίασ του με το ΤΑΙΡΕΔ.

5.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ

5.1.

Θ ανάκεςθ κα γίνει κατά τισ διατάξεισ του Ν. 3986/2011 και του Κανονιςμοφ
Ανακζςεων του ΤΑΙΡΕΔ, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ.

5.2.

Τα ενδιαφερόμενα μζρθ κα αξιολογθκοφν επί τθ βάςθ όλων των κριτθρίων, ςφμφωνα
με τον κατωτζρω πίνακα. Θ ςφμβαςθ κα κατακυρωκεί ςτον υποψιφιο με τθν
υψθλότερθ βακμολογία.

Κριτιριο
Προηγοφμενη Εμπειρία & Εξειδίκευςη (ΦΑΚΕΛΟ Αϋ)

35 %

Προτεινόμενη Ομάδα Ζργου (ΦΑΚΕΛΟ Βϋ)

30 %

Μεθοδολογική Προςζγγιςη (ΦΑΚΕΛΟ Γϋ)

10 %

Προτεινόμενη Αμοιβή (ΦΑΚΕΛΟ Δϋ)

25 %

φνολο Πόντων

5.3.

% Βαρφτθτα

100 %

Το ΤΑΙΡΕΔ δφναται να ηθτιςει οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι επιπλζον πλθροφόρθςθ ςτισ
κατατεκείςεσ προςφορζσ, εφόςον απαιτθκεί.

5.4.

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ που κα περιλαμβάνει
ςωρευτικά τουσ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δ’, μαηί με όλα τα ανωτζρω αναφερόμενα
ςτοιχεία, δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ και κάκε άλλο ςυνοδευτικό ζγγραφο που
αποδεικνφει τθν ηθτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία τθσ εταιρείασ και των επιμζρουσ
μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου, θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ info@hraf.gr,
(υπόψθ κ. Ηαπάντθ) με τθν ζνδειξθ «ΟΛΒ: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»,
ζωσ τθν 31.10.2018 και ϊρα 17.00 (ϊρα Ελλάδοσ).

5.5.

Ο Φάκελοσ Δ’ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, να
υποβλθκεί προςτατευμζνοσ με Κωδικό Ρρόςβαςθσ (Password). Μετά τθν αξιολόγθςθ
των Φακζλων Α’, Β’ και Γ’ τθσ προςφοράσ, οι υπό αξιολόγθςθ ενδιαφερόμενοι που
κρικοφν ότι α) κατζκεςαν πλιρεισ φακζλουσ και β) πλθροφν τισ προχποκζςεισ των
παραγράφων 4.1 ζωσ 4.5. κα κλθκοφν με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου να
αποςτείλουν τον Κωδικό (Password), ϊςτε να αξιολογθκεί και το περιεχόμενο του
Φακζλου Δ’ (Οικονομικι Ρροςφορά). Πςοι ενδιαφερόμενοι, μετά από πρόςκλθςθ του
Ταμείου να αποςτείλουν τον Κωδικό Ρρόςβαςθσ δεν ανταποκρικοφν ςτον χρόνο που
κα τουσ ζχει ταχκεί να αποςτείλουν τον Κωδικό Ρρόςβαςθσ, κα αποκλείονται από τθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία.

5.6.

Θ κατακφρωςθ ολοκλθρϊνεται με τθν υπογραφι ζγγραφθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του
ΤΑΙΡΕΔ και του υποψιφιου με τθν υψθλότερθ βακμολογία.

5.7.

Το ΤΑΙΡΕΔ δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο με τθν υψθλότερθ βακμολογία τθν
βελτίωςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ.

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.1.

Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ και θ παροφςα πρόςκλθςθ κα ερμθνεφονται και κα
διζπονται αποκλειςτικϊσ από το ελλθνικό δίκαιο, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ
επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθ αγορά, τθν πρακτικι του ΤΑΙΡΕΔ και τθν εςωτερικι
πολιτικι του, ςυμπεριλαμβανομζνων των όρων και προχποκζςεων που είναι ςυνικεισ
ςτισ εκάςτοτε ςυναλλαγζσ.

6.2.

Το ΤΑΙΡΕΔ, οι διευκυντζσ, εργαηόμενοι και το κάκε είδουσ προςωπικό του Ταμείου ι οι
προςτθκζντεσ αυτοφ, κακϊσ και οι ςφμβουλοι του ΤΑΙΡΕΔ δεν υπζχουν καμία ευκφνθ
ι υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ αναφορικά με οποιοδιποτε ςφάλμα, παράλθψθ ι
λανκαςμζνθ διλωςθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Κατά του ΤΑΙΡΕΔ και των προςϊπων
που αναφζρονται ανωτζρω ουδζν πρόςωπο αποκτά, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία,
οποιοδιποτε δικαίωμα για αποηθμίωςθ ι άλλθ αξίωςθ από τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ
ι/και από τθν ςυμμετοχι του ςτθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν ζγγραφο.

6.3.

Το ΤΑΙΡΕΔ διατθρεί τθ διακριτικι του ευχζρεια, να ακυρϊςει, αναςτείλει,
τροποποιιςει ι αναβάλει τθν παροφςα διαδικαςία, χωρίσ καμία προθγοφμενθ
προειδοποίθςθ, κακϊσ και να λφςει οποιεςδιποτε διαπραγματεφςεισ ι ςυηθτιςεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ κι αν βρίςκεται θ διαδικαςία, χωρίσ οποιαδιποτε περαιτζρω
ευκφνθ ζναντι οποιουδιποτε ςυμμετζχοντα ι / και τρίτου.

6.4.

Κάκε διαφορά που απορρζει από ι ςε ςχζςθ με τθν παροφςα πρόςκλθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςφορϊν που υποβάλλουν οι ςυμμετζχοντεσ και τθσ
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του Συμβοφλου για το Ζργο, υπάγεται ςτθν
αποκλειςτικι δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ Ακινασ, Ελλάδα.

6.5.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ
I. ΕΝΘΜΕΩΣΘ
Το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου («το Ταμείο»), που εδρεφει
ςτθν Ακινα, οδόσ Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, ΤΚ 105 62, τθλ. +30 210 3274400, e-mail:
info@hraf.gr, ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά του ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε
φυςικό πρόςωπο, δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα του οποίου περιλαμβάνονται

κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ Ρροςφορά (εφεξισ τα «Ρροςωπικά Δεδομζνα») ότι το ίδιο
ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα
δεδομζνα ωσ εξισ:
Α. Είδοσ και πηγή δεδομζνων
Τα Ρροςωπικά Δεδομζνα που περιζχονται ςτθν Ρροςφορά, θ οποία υποβάλλεται ςτο
Ταμείο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και ιδία ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 4 αυτισ (ενν. τθσ Ρρόςκλθςθσ), από φυςικά πρόςωπα.
Β. Σκοπόσ επεξεργαςίασ
Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν, θ εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων του Ταμείου και θ εν γζνει αςφάλεια και
προςταςία των ςυναλλαγϊν, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων του
Ταμείου. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από το
Ταμείο και για τθν ενθμζρωςθ του Υποψθφίου ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ
υποβλθκείςασ Ρροςφοράσ.

Γ. Αποδζκτεσ των δεδομζνων
Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι θ
Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε., δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ
αρχζσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.

ΙΙ. ΧΟΝΟΣ ΤΘΘΣΘΣ
Τα δεδομζνα τθσ παρ. Α ανωτζρω κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) ετϊν
από τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ με οποιονδιποτε τρόπο. Σε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ τα δεδομζνα κα τθροφνται από το Ταμείο για χρονικό διάςτθμα είκοςι (20)
ετϊν. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα
καταςτρζφονται.

ΙΙΙ. ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(α) Το φυςικό πρόςωπο ζχει δικαίωμα να γνωρίηει ποια δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα που τον αφοροφν αποτελοφν ι αποτζλεςαν αντικείμενο επεξεργαςίασ, να
προβάλει οποτεδιποτε αντιρριςεισ και να εναντιωκεί ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων που τον αφοροφν, κακϊσ και να διαβιβάηει τα δεδομζνα του ςε άλλον
υπεφκυνο επεξεργαςίασ, χωρίσ αντίρρθςθ από το Ταμείο ι να ηθτιςει από το Ταμείο

τθν απευκείασ διαβίβαςι τουσ ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Για τθν άςκθςθ των
ανωτζρω δικαιωμάτων, ο Υποψιφιοσ μπορεί να απευκφνεται εγγράφωσ ςτο Ταμείο (email: dpo@hraf.gr). Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων αναφορικά με τθν
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ παρ. Α ανωτζρω, αφορά αποκλειςτικά
και μόνο τθν τυχόν διόρκωςθ ι/και ενθμζρωςθ αυτϊν, ϊςτε να είναι πλιρθ και
ακριβι.
(β) Θ άςκθςθ των ωσ άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάςςει τον Υποψιφιο από τισ
υποχρεϊςεισ που φζρει λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτον Διαγωνιςμό.

ΙV. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Το Ταμείο υπζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ
τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ
διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ

1. κοπόσ & Πεδίο Εφαρμογήσ:
H παρακάτω πολιτικι αφορά τισ χρεϊςεισ ςυμβοφλων που απαςχολοφνται ςε ζργα
αξιοποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, και ςυγκεκριμζνα καλφπτει τα παρακάτω:
α) ζξοδα ταξιδιϊν,
β) λοιπζσ χρεϊςεισ, όπωσ ζξοδα εκτυπϊςεων, φωτοτυπιϊν, τθλεδιαςκζψεων.

2. Ποιουσ αφορά:
Θ πολιτικι και θ διαδικαςία αφορά τουσ ςυμβοφλουσ ςτα ζργα αξιοποίθςθσ περιουςίασ του
ΤΑΙΡΕΔ.
3. Πολιτική Κάλυψησ Σαξιδιϊν:
Ζξοδα Σαξιδιϊν
3.

Υπάρχουν δφο εναλλακτικοί τρόποι κάλυψθσ εξόδων ταξιδιϊν των ςυμβοφλων:

α)
με επανατιμολόγθςθ των εξόδων ταξιδιϊν, και τθν προςκόμιςθ των
ςχετικϊν παραςτατικϊν,
β)
με καταβολι θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, κακϊσ και αποηθμίωςθσ ανά ταξίδι
που πραγματοποιεί ο ςφμβουλοσ. Επίςθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ, το τίμθμα που κα
καταβάλει του ΤΑΙΡΕΔ κα κεωρείται επιπλζον αμοιβι του ςυμβοφλου.

4. Στον πίνακα που ακολουκεί περιγράφονται τα αντίςτοιχα ανϊτατα όρια, τα οποία κα
λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ εξόδων κατά τθν
ςφναψθ ςυμβάςεων, πολλαπλαςιαηόμενα επί τισ εκτιμϊμενεσ ανκρωποθμζρεσ.
Επίςθσ τα παρακάτω όρια κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ
θμεριςιασ αποηθμίωςθσ κακϊσ και για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ για
αεροπορικζσ μετακινιςεισ, όποτε απαιτθκεί. Για ςυμβάςεισ που ζχουν ιδθ ςυναφκεί,
τα παρακάτω όρια λαμβάνονται υπόψθ για τθν ζγκριςθ των εξόδων που ζχουν γίνει
ςτα πλαίςια των ςυμβάςεων, και οι οποίεσ είναι ιδθ ςε εξζλιξθ.

Είδοσ Παροχήσ
ανά περίπτωςη

A.i και B.i

A.ii και B.ii

Economy Class

Economy Class

Διαμονή

€ 130

€ 180

Ημερήςια ζξοδα
διαβίωςησ

€ 50

€ 75

Αεροπορικά
ταξίδια

Σε περιπτϊςεισ όπου θ αεροπορικι μετακίνθςθ γίνεται business class για λόγουσ πολιτικισ
του αντιςυμβαλλόμενου, οι ανϊτατεσ τιμζσ αποηθμίωςθσ ανά προοριςμό δίνονται ςτον
Ρίνακα του Ραραρτιματοσ 1. Ρεριπτϊςεισ μετακίνθςθσ από προοριςμοφσ που δεν
περιλαμβάνονται ςτον ωσ άνω Ρίνακα, κα κρίνονται ανά περίςταςθ. Σε περιπτϊςεισ όπου θ
αεροπορικι μετακίνθςθ γίνεται business class για λόγουσ αποδεδειγμζνθσ ανωτζρασ βίασ
εξαιροφνται τθσ ανωτζρω πολιτικισ και κα κρίνονται ανά περίςταςθ .

5. Τα ζξοδα που κεωροφνται θμεριςια ζξοδα διαβίωςθσ και καλφπτονται από το ΤΑΙΡΕΔ
είναι:
α)
ζξοδα ςίτιςθσ, και
β)
ζξοδα μετακίνθςθσ με δθμόςια μζςα μεταφοράσ, ι ταξί ςε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει άλλο μζςο μεταφοράσ ςτθν πόλθ/προοριςμό.
6. Στθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του ζργου απαιτοφν τθν χριςθ αυτοκινιτου, τότε κα
αναγνωρίηεται χιλιομετρικι αποηθμίωςθ ίςθ με €0,15 ανά χιλιόμετρο. Για τθν κάλυψθ
δαπανϊν ενοικίαςθσ αυτοκινιτου, απαιτείται θ προζγκριςθ του Υπεφκυνου Ζργου και τον
Εντεταλμζνο Σφμβουλο ι τον Διευκφνοντα Σφμβουλο.
7. Στισ νζεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να προβλζπονται :
α)
τα παραπάνω όρια, τα οποία κα πρζπει να ςυμφωνοφνται πριν τθν ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ και να αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο,
β)
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για ταξίδια, κακϊσ και ζξοδα διαβίωςθσ, ςτα
οποία κα περιλαμβάνονται και τα ζξοδα μετακίνθςθσ,
γ)
ο τρόποσ χειριςμοφ των εξόδων, είτε με επανατιμολόγθςθ εξόδων ι με
καταβολι θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, κακϊσ και ςυμφωνθμζνθσ αποηθμίωςθσ
ανά ταξίδι.
8. Το ΤΑΙΡΕΔ δεν κα καλφπτει ζξοδα και δαπάνεσ διαβίωςθσ εκτόσ των ορίων τα οποία
ζχουν ςυμφωνθκεί. Υπζρβαςθ του ορίου δεν κα καλφπτεται από το ΤΑΙΡΕΔ, χωρίσ
προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ και ζγκριςθ από τον Υπεφκυνο Ζργου και τον Εντεταλμζνο
Σφμβουλο ι τον Διευκφνοντα Σφμβουλο.

4. Διαδικαςία Πληρωμήσ Εξόδων Σαξιδιϊν
1. Για να προχωριςει το ΤΑΙΡΕΔ ςτθν πλθρωμι των παραπάνω εξόδων απαιτείται :
α)
θ προςκόμιςθ των παραςτατικϊν, δθλαδι φωτοτυπίεσ των τιμολογίων- εξόδων
που επανατιμολογοφν, τα οποία κα ςυνοδεφουν το αντίςτοιχο τιμολόγιο,
β)
Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του ςυμβοφλου, ότι τα
αντίςτοιχα ζξοδα δεν ζχουν τιμολογθκεί και ςε άλλο πελάτθ/ ςε άλλο ζργο του
ςυμβοφλου, και
γ)
ζγκριςθ από τον Υπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ κα ελζγχει τθν τιρθςθ των
παραπάνω ορίων, κακϊσ και τθν ςκοπιμότθτα των αντίςτοιχων εξόδων
μετακίνθςθσ, δθλαδι κατά πόςο ιταν απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου
των ςυμβοφλων.
2. Ζξοδα ταξιδιϊν κα γίνονται δεκτά, μόνο εάν τα αντίςτοιχα παραςτατικά ζχουν εκδοκεί
ςτο όνομα του ςτελζχουσ ι τθσ εταιρείασ που επανατιμολογεί το ζξοδο ςτο ΤΑΙΡΕΔ. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα καλφπτονται από το ΤΑΙΡΕΔ.
3. Επίςθσ οι ςφμβουλοι οφείλουν να προγραμματίηουν, ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο
ζργου τισ μετακινιςεισ τουσ, ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται υπερχρεϊςεισ για ζκτακτεσ
μετακινιςεισ.
4. Τα ζξοδα καταβάλλονται ζνα μινα από τθν θμερομθνία τιμολόγθςισ τουσ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι δεν ανζκυψαν προβλιματα κατά τον ζλεγχό τουσ.

5. Πολιτική Κάλυψησ Λοιπϊν Εξόδων
1. Στα λοιπά ζξοδα εντάςςονται ζξοδα κυρίωσ εκτυπϊςεων, φωτοτυπιϊν,
τθλεδιαςκζψεων, κακϊσ και άλλα ζξοδα που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ ιδιαίτερων
αναγκϊν του ζργου. Δεν καλφπτονται ζξοδα κινθτοφ τθλεφϊνου και λοιπϊν
τθλεφωνικϊν ςυνδιαλζξεων.
2. Δεν καλφπτονται δαπάνεσ εκτυπϊςεων και φωτοτυπιϊν, που προκφπτουν από τθν
χριςθ ιδίων μζςων του ςυμβοφλου, παρά μόνο εάν για τουσ ςκοποφσ του ζργου
απαιτικθκε θ παροχι υπθρεςιϊν από τρίτο.
3. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει από τα τιμολόγια τρίτων που προςκομίηουν οι ςφμβουλοι
για τζτοιου είδουσ δαπάνεσ να προκφπτει ότι αφοροφν ςτα ςυγκεκριμζνα ζργα
αξιοποίθςθσ. Τιμολόγια που εκδίδονται από το ςφμβουλο και δεν ςυνοδεφονται από
παραςτατικά τρίτων ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεν γίνονται αποδεκτά.
4. Το ΤΑΙΡΕΔ για να προχωριςει ςτθν πλθρωμι των λοιπϊν εξόδων, απαιτείται ζγκριςθ
από τον Υπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ κα ελζγχει τθν ςκοπιμότθτα των λοιπϊν εξόδων,
δθλαδι κατά πόςο ιταν απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου των ςυμβοφλων.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΡΟΣ ΑΘΘΝΑ ΑΝΑ ΡΟΟΙΣΜΟ
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
London
Larnaca
Rome
Istanbul
Paris
Milan
Zurich
Munich
Frankfurt
Brussels
Bucharest
Amsterdam
Doha
Berlin
Moscow
Warsaw
Tel Aviv
Sofia
Cairo
Geneva
Belgrade
Vienna
Madrid
Copenhagen
Dusseldorf
Barcelona
Berut
Kiev
Tirana
Amman
New York
Stuttgart
Budapest
Stockholm
Abu Dhabi
Dubai
Izmir
Prague
Manchester
Malta
Hamburg
Tehran
Venice
Larnaca-Dubai
Lyon
Bahrain
Dublin
Toronto

ΣΙΜΗ (€)
488
224
369
345
604
400
430
640
568
508
350
500
1175
418
560
393
425
295
280
355
415
375
505
465
425
440
370
355
368
525
1980
428
408
435
1105
1100
265
465
603
385
425
555
440
1098
630
1065
548
2910

1 ΟΙ ΤΙΜΖΣ ΕΚΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΘΝ ΤΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΤΩΝ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΕΡΙΣΤΟΦΘ. ΟΡΟΥ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΦΟΑ ΣΕ ΑΡΛΘ ΔΙΑΔΟΜΘ ΤΟ ΡΟΣΟ ΚΑΘΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΑΝΑΓΑΦΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ.
2. Ο ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΠΣ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΖΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΆΣ ΤΘΣ ΑΝΩΤΑΤΘΣ ΜΕ ΤΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΡΟΟΙΣΜΟ

