
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
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ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 10 ΜΗ-ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ, 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΛΑΥΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ,ΕΚΑΣΤΟΣ Ο «ΛΙΜΕΝΑΣ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ «10 ΛΙΜΕΝΕΣ») 

 
Αθήνα, 19 Μαρτίου, 2018 

1. Εισαγωγή  

1.1. Σε συνέχεια: 

I.       των διατάξεων του νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 151/01.7.2011), ο οποίος ενέκρινε το «Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»  και το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 

2011-2015 (Κεφάλαιο Β’ , Κεφάλαιο ΙΙ Αποκρατικοποιήσεις), 

II. των διατάξεων του νόμου 3986/2011 «Μέτρα Μεσοπροθέσμου: Δημόσια Κτήματα, 

Εργατικά, Φορολογικά κλπ» (ΦΕΚ Α΄152/01.7.2011), με τις οποίες ιδρύθηκε το «Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»), 

με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων όπως εκάστως ισχύει επικαιροποιημένο,   

III. των διατάξεων του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.02.2012) «Έγκριση των Σχεδίων 

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 

της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 

για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» με τις οποίες 

επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, όπως περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα IV,  

IV. της διάταξης της παραγράφου 4.4 (Ιδιωτικοποίηση) του κεφαλαίου 4 (Διαρθρωτικές 

πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης) του νόμου 

4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 

ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,  
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V. της υπ’ αριθμ. 222/5.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2996/12.11.2012) απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με την οποία μεταφέρθηκε στο 

ΤΑΙΠΕΔ το 100% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου των 10 Λιμένων,  

VI. της σχετικής πρόβλεψης του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Πλάνου Αξιοποίησης 

(Asset Development Plan) του Ταμείου, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ταμείου στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και επικυρώθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Οικονομικής Πολιτικής με την απόφαση της 15 Ιανουαρίου 2018,   

VII. του Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής 

«Κανονισμός Αναθέσεων»), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση 

Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 

476/26.02.2014),  

προβλέπεται η αξιοποίηση των 10 Λιμένων μέσω συμβάσεων παραχώρησης,  σύμφωνα με 

το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων (εφεξής το «Έργο»).  

1.2. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αξιοποίησης των 10 Λιμένων μέσω διαγωνιστικών 

διαδικασιών (έκαστη εφεξής η «Συναλλαγή Λιμένος»), το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να συνεργαστεί 

και να λάβει νομικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο και έμπειρο Νομικό Σύμβουλο με 

αποδεδειγμένη πρόσφατη εξειδίκευση και εμπειρία (εφεξής ο «Νομικός Σύμβουλος»), ο 

οποίος θα συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ επί του συνόλου των ζητημάτων ελληνικού (και τυχόν 

ενωσιακού) αναφορικά με το Έργο και την αξιοποίηση έκαστου Λιμένος ειδικότερα. Προς 

τον σκοπό υλοποίησης του Έργου, ο Νομικός Σύμβουλος αναμένεται κατά την παροχή των 

υπηρεσιών του να συνεργαστεί στενά με την ευρύτερη ομάδα επαγγελματιών συμβούλων 

του ΤΑΙΠΕΔ (τεχνικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών συμβούλων), με την ομάδα έργου 

των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και με τους εκπροσώπους των 10 Λιμένων.  

2. Αντικείμενο της Πρόσκλησης – Έργο προς ανάθεση 

Το προς ανάθεση έργο αφορά στην παροχή από τον Νομικό Σύμβουλο (με ή χωρίς την 

συνδρομή της ομάδας των λοιπών συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ) νομικών υπηρεσιών, νομικών 

συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και 

λοιπών εγγράφων, αναφορικά με το σύνολο των θεμάτων ελληνικού (και τυχόν ενωσιακού) 

δικαίου που ανακύψουν ή/και ζητηθεί να εξεταστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου καθώς 

και για κάθε άλλο νομικό ζήτημα για το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα ζητήσει νομική συνδρομή.  Το προς 
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ανάθεση έργο έχει δύο διακριτές φάσεις: (α) τη Φάση Προετοιμασίας και (β) τη Φάση 

Εκτέλεσης. 

2.1. Κατά τη Φάση Προετοιμασίας, το έργο του Νομικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

2.1.1. Μελέτη και επισκόπηση όλων των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων και νομικών 

εκθέσεων, μελετών και τυχόν άλλων παραδοτέων  που έχουν  εκπονηθεί αναφορικά με 

τους 10 Λιμένες και το Έργο, κάθε πληροφοριακό έγγραφο, μελέτη, ανάλυση, για τους 

10 Λιμένες, το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους 10 Λιμένες και τις 

σχεδιαζόμενες Συναλλαγές Λιμένος. Μελέτη και αξιολόγηση του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους 10 Λιμένες και την λειτουργία τους και υποβολή 

εισήγησης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις/βελτιώσεις για την υλοποίηση του Έργου.  

2.1.2. Μελέτη, αξιολόγηση και γνωμοδότηση ως προς (i) την υφιστάμενη νομική κατάσταση 

των 10 Λιμένων, σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό, θεσμικό, περιβαλλοντικό, 

ρυθμιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιχορηγήσεων, ενισχύσεων και 

εγγυήσεων κ.ά.)  (ii) το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς περιλαμβανομένων τυχόν βαρών 

(πχ μισθώσεις, διεκδικήσεις, παραχωρήσεις κλπ), υφισταμένων συμβατικών 

δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων και (iii) κάθε άλλο θέμα το οποίο, ενδεικτικώς, αφορούν σε 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, 

εκκρεμοδικίες, επιδικίες κλπ. 

2.1.3. Διατύπωση γνώμης/εισήγησης, από κοινού με την ομάδα των λοιπών συμβούλων του 

ΤΑΙΠΕΔ, αναφορικά με τον σχεδιασμό της στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβανομένης 

της τελικής επιλογής για την αξιοποίηση και τη δομή του Έργου και τις επιμέρους 

Συναλλαγές Λιμένος, με βάση το ισχύον στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικό, 

ρυθμιστικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Εξειδίκευση και τεκμηρίωση της βέλτιστης 

επιλογής αξιοποίησης για κάθε Συναλλαγή Λιμένος, η οποία αναμένεται να 

μεγιστοποιήσει το τίμημα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, να προσελκύσει το 

μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μακροπρόθεσμα 

οφέλη για την ελληνική οικονομία και να ελαχιστοποιήσει τυχόν νομικές επιπλοκές. 

2.1.4. Εξέταση των νομικών και λοιπών κανονιστικών ζητημάτων ελληνικού (και τυχόν 

ενωσιακού) δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων σχετικά με το Έργο 

ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. 

2.1.5.  Υποβολή από κοινού με τους χρηματοοικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους του 

ΤΑΙΠΕΔ, έγγραφης εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με 
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το Έργο, η οποία θα περιέχει, μεταξύ άλλων, μια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις, 

καθώς και την εισηγούμενη τελική πρόταση της ομάδας των Συμβούλων από 

στρατηγική, επιχειρηματική, οικονομική, λειτουργική και νομική σκοπιά, αναφορικά με 

τον προτεινόμενο βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των 10 Λιμένων λαμβάνοντας υπόψη 

μεταξύ άλλων: τη μεγιστοποίηση της αξίας της συναλλαγής προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος, τη βελτιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ελληνική 

οικονομία, κ.λπ. (η «Εισήγηση»). Προετοιμασία και παρουσίαση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ της βέλτιστης δομής τόσο του Έργου όσο και των επιμέρους 

προτεινόμενων Συναλλαγών Λιμένος, με αναφορά στις βασικές κρίσιμες παραδοχές και 

παραμέτρους, καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση τους. 

2.2. Κατά τη Φάση Εκτέλεσης εκάστης Συναλλαγής Λιμένος, το έργο του Νομικού 

Συμβούλου θα περιλαμβάνει ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

2.2.1. Νομική υποστήριξη αναφορικά με στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμασία και 

συντονισμό, από κοινού με τους λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, όλων των 

απαιτούμενων βάσεων, κανόνων και διαδικασιών για την υλοποίηση του διαγωνισμού 

της Συναλλαγής Λιμένος, όπως ενδεικτικώς, νομική υποστήριξη κατά τη λειτουργία 

εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή νομικού και οικονομικού ελέγχου 

(virtual data room, εφεξής «VDR»), προετοιμασία και διεξαγωγή παρουσιάσεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, προετοιμασία 

παρουσιάσεων και προετοιμασία της Διοίκησης εκάστου Λιμένος για παρουσίαση σε 

υποψήφιους επενδυτές για την υλοποίηση έκαστης Συναλλαγής Λιμένος, καθώς και 

κάθε άλλη ενέργεια και διαδικασία που απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

υλοποίησης έκαστης Συναλλαγής Λιμένος.  

2.2.2. Σύνταξη, από κοινού με τους λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, κάθε απαιτούμενου 

εγγράφου και ειδικότερα όλων των επιμέρους διαγωνιστικών, συμβατικών και άλλων 

κειμένων και τευχών έκαστης Συναλλαγής Λιμένος. Συντονισμός της  διαδικασίας 

σύνταξης των συμβατικών και άλλων κειμένων ή/και τη συζήτηση ή/και τη 

διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων για έκαστη Συναλλαγή Λιμένος 

(περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της Πρόσκλησης για την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, της 

συμβάσεως παραχώρησης, όπως και κάθε άλλου νομικού κειμένου ή/και σχεδίου 

διοικητικής ή νομοθετικής πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση έκαστης 

Συναλλαγής Λιμένος.  
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2.2.3. Υποστήριξη αναφορικά με την ενσωμάτωση των απαιτούμενων τροποποιήσεων στις 

υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εκάστου 

Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., προς αποτύπωση τυχόν μεταβολών στην αντικειμενική 

έκτασή τους.  

2.2.4. Συνδρομή, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, στη διαμόρφωση 

εισήγησης αναφορικά με την περαιτέρω δραστηριότητα και αξιοποίηση εκάστου 

Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., καθώς και με τα περαιτέρω συναφή ζητήματα που τυχόν 

προκύπτουν από την εκ παραλλήλου δραστηριοποίηση, εντός του ίδιου λιμένα, του 

υφιστάμενου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και των παραχωρησιούχων που θα αναδειχθούν 

από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν. 

2.2.5. Νομική υποστήριξη αναφορικά με τυχόν υποχρεώσεις έναντι ελληνικών και 

ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και συμμετοχή σε συναντήσεις με ελληνικές και 

ευρωπαϊκές αρχές. Συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ στην  

επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για θέματα ελληνικού και ενωσιακού δικαίου 

ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων που τυχόν ανακύψουν αναφορικά με έκαστη 

Συναλλαγή Λιμένος.  

2.2.6. Συνδρομή στην προετοιμασία του φακέλου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον 

απαιτείται) για την υλοποίηση έκαστης Συναλλαγής Λιμένος. 

2.2.7. Συνδρομή και συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς συμβούλους και 

λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, στη διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους επενδυτές 

ή/και τρίτα πρόσωπα επί των όρων των συμβατικών κειμένων αναφορικά με έκαστη 

Συναλλαγή Λιμένος. Εκτίμηση των προτάσεων και θέσεων των υποψηφίων 

επενδυτών/αγοραστών και υποβολή προς τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ των 

προτάσεων/εισηγήσεων του Νομικού Συμβούλου. Σύνταξη ανακοινώσεων και κάθε 

άλλου σχετικού εγγράφου που θα απαιτηθεί για έκαστη Συναλλαγή Λιμένος.  

2.2.8. Συνδρομή και παροχή νομικών συμβουλών προς το ΤΑΙΠΕΔ για την ολοκλήρωση όλων 

των αναβλητικών αιρέσεων έκαστης Συναλλαγής Λιμένος και την υλοποίηση όλων των  

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ.  

2.2.9. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ 

(στα Αγγλικά και Ελληνικά) των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, 

προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με το Έργο και για  κάθε επιμέρους στάδιο 

υλοποίησης τόσο του Έργου όσο και των επιμέρους Συναλλαγών Λιμένος, 
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συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων, γνωμοδοτήσεων, παρουσιάσεων, και εκθέσεων 

που θα καταρτισθούν από άλλους συμβούλους και θα υποβληθούν στο ΤΑΙΠΕΔ.  

2.2.10. Μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα, και αντιστρόφως, όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων και λοιπών κειμένων. Ειδικότερα, μετάφραση/απόδοση των 

συμβατικών και διαγωνιστικών κειμένων, τα οποία έχουν συνταχθεί στην Αγγλική 

γλώσσα, προκειμένου να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα, και αντιστρόφως, ώστε να 

περιληφθούν στον φάκελο που θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο  προς έγκριση. 

2.2.11. Παροχή νομικών υπηρεσιών και υποστήριξη για κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για 

την ολοκλήρωση των Συναλλαγών Λιμένος. 

3. Διάρκεια και αμοιβή  

3.1. Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέλθει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι την 

ολοκλήρωση του Έργου (οποιοδήποτε γεγονός επέλθει πρώτο). Εφόσον με την 

συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το ΤΑΙΠΕΔ δύναται, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό του, να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της 

Σύμβασης του Συμβούλου προκειμένου να ολοκληρωθεί το Έργο.  

3.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να τροποποιήσει τη σύμβαση με το 

Σύμβουλο προκειμένου να περιλάβει τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες που μπορεί να 

απαιτηθούν και δεν μπορούν να εξειδικευθούν σήμερα και οικονομικά ή τεχνικά θα ο 

διαχωρισμός τους από την παροχή υπηρεσιών από το Σύμβουλο θα προξενήσει βλάβη στο 

Έργο ή/και να ολοκληρωθεί το Έργο.  

3.3. Το μέγιστο προϋπολογιζόμενο ποσό αμοιβής για το Έργο ανέρχεται (α) σε Ευρώ 20.000 

(πλέον ΦΠΑ) για τη Φάση Προετοιμασίας, η οποία θα διαρκέσει για μέγιστη χρονική 

περίοδο δύο μηνών και (β) σε Ευρώ 150.000 (πλέον ΦΠΑ) για τη Φάση Εκτέλεσης έκαστης 

Συναλλαγής Λιμένος.  

3.4. Ο Σύμβουλος αποδέχεται και εφαρμόζει τον Κανονισμό Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ για την 

πληρωμή εξόδων προς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης.  

4. Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να έχουν πρόσφατη 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, και ειδικότερα σε 

συμβάσεις παραχώρησης υποδομών. Εξειδικευμένη εμπειρία σε συμβάσεις παραχώρησης 

λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.  

 Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:  
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4.1. Προηγούμενη Εμπειρία & Εξειδίκευση: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη προηγούμενη πρόσφατη εμπειρία στην παροχή 

νομικών υπηρεσιών σε θέματα συμβάσεων παραχωρήσεων υποδομών. Εμπειρία στην 

παραχώρηση  λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως. 

Η πρόταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα περιέχει υποχρεωτικά έναν κατάλογο με 

όλα τα έργα στα οποία ο ενδιαφερόμενος έχει μετάσχει στα τελευταία 10 έτη, με επαρκή 

περιγραφή των καθηκόντων που ανέλαβε και έφερε σε πέρας (ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄). Σε περίπτωση 

που υποβληθεί προσφορά από σύμπραξη δικηγορικών γραφείων ή/και εταιρειών, κάθε 

μέλος αυτής πρέπει να αναφέρει στον ΦΑΚΕΛΟ Α’ χωριστά τα έργα αποκρατικοποιήσεων, 

στα οποία έχει συμμετάσχει.   

4.2. Ομάδα Έργου: Η πρόταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά την προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας έργου και τη δομή αυτής, 

περιλαμβανομένης της εξειδικευμένης εμπειρίας εκάστου των μελών της ομάδας που θα 

χειριστούν το Έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.1 ανωτέρω. Η ομάδα έργου 

πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη. Ειδικότερα, η προτεινόμενη ομάδα 

έργου πρέπει να αποτελείται από (α) τουλάχιστον έναν (1) δικηγόρο που να διαθέτει 

τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία, ο οποίος θα ορίζεται ως «Επικεφαλής» (Team Leader) της 

ομάδας έργου και ο οποίος δεν θα δύναται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του Έργου, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΤΑΙΠΕΔ και (β) δύο (2) δικηγόρους που να 

διαθέτουν τουλάχιστον οκταετή εμπειρία (για τους σκοπούς της παρούσας αναφερόμενοι 

ως «Ανώτεροι Συνεργάτες»). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν επίσης έμπειρο 

προσωπικό με κατάλληλη εξειδίκευση και υποδομή για την οργάνωση και διαχείριση του 

υπό ανάθεση Έργου. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα περιέχουν βιογραφικό για κάθε ένα 

από τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα  περιλαμβάνει έναν 

κατάλογο με όλα τα έργα από τα οποία αποδεικνύεται η εμπειρία των μελών της ομάδας 

έργου, με σαφή επισήμανση ποια μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε κάθε έργο από αυτά 

και με ποια συνεισφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ B’). 

4.3. Μεθοδολογική Προσέγγιση: Οι ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά 

γραφεία (ή και τυχόν συμπράξεις) θα υποβάλουν στην πρόταση τους μια συνοπτική 

περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης του Έργου, εξειδίκευση των κρίσιμων, κατά την 

άποψή τους, θεμάτων, τη μεθοδολογία που προτίθενται να εφαρμόσουν, καθώς και τα 

αντίστοιχα παραδοτέα περιλαμβανομένου ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος 

(ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’). 
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4.4. Μέγιστος Προϋπολογισμός αμοιβής: Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει τους 

οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς ανάθεση έργο παροχής νομικών υπηρεσιών 

και ειδικότερα: (α)  αναλυτική ωριαία αμοιβή ανά κατηγορία συνεργάτη σύμφωνα με την 

διάκριση υπό τον όρο 4.2, (β) μέγιστη προτεινόμενη αμοιβή κατά τη Φάση Προετοιμασίας,  

η οποία αναμένεται να διαρκέσει κατά μέγιστο δύο μήνες, (γ) μέγιστη προτεινόμενη 

αμοιβή κατά τη Φάση Εκτέλεσης έκαστης Συναλλαγής Λιμένος, η οποία θα είναι ίδια για 

κάθε Συναλλαγή Λιμένος, (δ) προτεινόμενο ανώτατο όριο εξόδων για την παροχή των 

υπηρεσιών (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ’). 

4.5. Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ο εν λόγω περιορισμός θα ισχύει  

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ.  

4.6. Όλα τα προσόντα υπό 4.1 – 4.5 στοιχεία ανωτέρω πρέπει να ικανοποιούνται. 

Ενδιαφερόμενοι που δεν υποβάλλουν πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα υπό 4.1 – 4.6 

στοιχεία θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 

4.7. Ο Σύμβουλος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο 3049/2002 

και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του και το επαγγελματικό 

απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το ΤΑΙΠΕΔ. 

5. Διαδικασία Επιλογής & Ανάθεσης 

5.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 και του Κανονισμού 

Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας 

Πρόσκλησης.   

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κατωτέρω 

πίνακα. Η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη 

βαθμολογία.  

5.3. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν στη βάση των ακολούθων κριτηρίων 

και της αντίστοιχης στάθμισης τους: 

Κριτήριο Στάθμιση   

Προηγούμενη Εμπειρία & Εξειδίκευση (ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄) 30% 

Εμπειρία & Εξειδίκευση σε συμβάσεις παραχώρησης υποδομών  

Προτεινόμενη Ομάδα Έργου (ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄) 30% 

Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ¨)  15% 
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Η Σταθμισμένη Ωριαία Χρέωση υπολογίζεται βάσει των ωριαίων χρεώσεων ανά επίπεδο 

προσόντων/εμπειρίας των νομικών συμβούλων/δικηγόρων που συμμετέχουν στην ομάδα 

έργου που προτείνεται από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 

4.2. και των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:  

 

Οι συντελεστές βαρύτητας αντανακλούν την αναμενόμενη συμμετοχή των δικηγόρων ανά 

επίπεδο προσόντων/εμπειρίας.  

Η σταθμισμένη Ωριαία Χρέωση υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό 

τύπο: 

Σταθμισμένη Ωριαία Χρέωση = [(ωριαία χρέωση για Εταίρο x 45%) + (ωριαία χρέωση για 

ανώτερο συνεργάτη x 35%) + (ωριαία χρέωση για συνεργάτη x 20%)] 

5.4. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση, επιπλέον πληροφόρηση ή 

τροποποίηση στις κατατεθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, όπως απαιτηθεί.   

5.5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, που θα περιλαμβάνει 

σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, την υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής 

σύγκρουσης συμφερόντων (no conflict of interest) καθώς και κάθε άλλο συνοδευτικό 

έγγραφο που αποδεικνύει την ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία του γραφείου / 

εταιρείας και των επιμέρους μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου μέσω e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@hraf.gr (υπόψη κ. Ιωάννη Ζαπάντη) με την ένδειξη «10 

ΛΙΜΕΝΕΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».  

5.6. Ο Φάκελος Δ’ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να 

υποβληθεί προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης (password). Μετά την αξιολόγηση των 

Προτεινόμενη Αμοιβή (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ΄) 25% 

Προτεινόμενη τακτική αμοιβή κατά τη Φάση Προετοιμασίας  5% 

Προτεινόμενη τακτική αμοιβή κατά τη Φάση Εκτέλεσης 10% 

Σταθμισμένη Ωριαία Χρέωση  10% 

Επίπεδο Προσόντων - Εμπειρίας  % Βαρύτητα  

Επικεφαλής Έργου  45% 

Ανώτερος Συνεργάτης  35 % 

Συνεργάτης  20 % 

mailto:info@hraf.gr
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Φακέλων Α’, Β’ και Γ΄, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση 

περί μη συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων, οι ενδιαφερόμενοι που κριθούν ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις  της παραγράφου 4.6 έως 4.4 θα κληθούν με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης (password) του 

Φακέλου Δ΄. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα 

ενημερώνονται ομοίως. Όσοι ενδιαφερόμενοι, μετά από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ να 

αποστείλουν των κωδικό πρόσβασης δεν ανταποκριθούν στον χρόνο που θα τους έχει 

ταχθεί να αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης, θα αποκλείονται από τη διαγωνιστική 

διαδικασία. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Δ΄ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται 

για το αποτέλεσμα της της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

5.7. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν μέχρι και τις 2 Μαΐου 2018, ώρα 

17:00 Αθήνας. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος υποβληθείσες μετά το πέρας της παραπάνω 

προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αξιολογούνται.  

5.8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον 

υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία για τη βελτίωση της 

προσφοράς του, πριν από την τελική ανάθεση της σύμβασης.  

5.9. Η ανάθεση ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

6. Γενικοί Όροι 

6.1. Η παρούσα Πρόσκληση, οι υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων 

και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Νομικό Σύμβουλο, ερμηνεύονται και θα διέπονται 

από το ελληνικό δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την 

πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ και την εσωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και 

προϋποθέσεων που είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές.  

6.2. Οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται την πολιτική εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ και την εφαρμογή του  

Κανονισμού Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ για την πληρωμή εξόδων προς τους συμβούλους, που 

παρέχουν υπηρεσίες αξιοποίησης. 

6.3. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους προσωπικό του Ταμείου ή οι 

προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή 

υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράληψη ή λανθασμένη 

δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που 

αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
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οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή/και 

από την συμμετοχή του στην διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 

6.4. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει 

ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή άλλη 

προειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω 

ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή / και τρίτου.  

6.5. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν 

οι συμμετέχοντες, και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Νομικό Σύμβουλο, υπάγονται 

στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα. 

 


