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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ A.E.  

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου, 2022 

1. Εισαγωγή  

1.1. Tο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το 

«ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»), ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, 

όπως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 

στο Ελληνικό Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις που 

ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων όπως εκάστοτε επικαιροποιημένο ισχύει. 

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι άμεση θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.» 

(«ΕΕΣΥΠ»). 

1.2. Δυνάμει 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, μεταξύ άλλων, μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% των μετοχών 

του μετοχικού κεφαλαίου της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε» (εφεξής ο «Οργανισμός 

Λιμένος Βόλου» ή «Ο.Λ.Β).  

Σε εκτέλεση του εικοστού τετάρτου άρθρου του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.06.2001), 

το Ελληνικό Δημόσιο σύναψε με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου την από 19.11.2002 σύμβαση 

παραχώρησης (η «Σύμβαση Παραχώρησης»), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 

4597/2019, όπως ισχύει. Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παραγράφων 4.1 και 4.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 12 του Νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ Α’ 32/14.02.2020), ορίστηκε στα εξήντα (60) έτη από 

την έναρξη ισχύος της.  

1.3. Το ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου μέσω πώλησης 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών δυνάμει σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα συνάψει 

με τον επενδυτή (η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών»), με ταυτόχρονη αναθεώρηση της 

Σύμβασης Παραχώρησης και τη σύναψη συμφωνίας μετόχων με τον επενδυτή (η «Συμφωνία 

Μετόχων») (εφεξής η «Συναλλαγή» ή το «Έργο»).  
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Στο πλαίσιο αυτό, 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. ο Νομικός 

Σύμβουλος αναμένεται 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 του Οργανισμού 

Λιμένος Βόλου και του Ελληνικού Δημοσίου.  

1.4. Για τον σκοπό αυτό, ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία 

(«Ενδιαφερόμενα Μέρη») καλούνται να υποβάλουν προσφορά (η «Προσφορά») σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (η «Πρόσκληση»). Η 

διαγωνιστική διαδικασία (η «Διαγωνιστική Διαδικασία») θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 2/16128/0025, ΦΕΚ Β’ 476/26.02.2014) (ο «Κανονισμός 

Αναθέσεων»). Μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ενδιαφερομένου Μέρους, που θα επιλεγεί μέσω 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα υπογραφεί σύμβαση «Σύμβαση», η οποία θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 5.10 της παρούσας.  

2. Αντικείμενο της Πρόσκλησης – Υπηρεσίες προς ανάθεση 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες αφορούν στην παροχή από τον Νομικό Σύμβουλο (με ή χωρίς την 

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

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 

στο πλαίσιο της Συναλλαγής (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε δύο 

διακριτές φάσεις: (α) τη Φάση Προετοιμασίας και (β) τη Φάση Εκτέλεσης, οι οποίες δύναται 

να διαδράμουν παράλληλα.  

2.1. Κατά τη Φάση Προετοιμασίας, οι Υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 
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2.1.1. Μελέτη και επισκόπηση όλων των ιστορικών στοιχείων, κάθε πληροφοριακού 

εγγράφου, μελέτης, ή σχετικής ανάλυσης και άλλων παραδοτέων που έχουν ήδη 

εκπονηθεί αναφορικά με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.  

2.1.2. Μελέτη και αξιολόγηση του θεσμικού, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που 

διέπει τον Ο.Λ.Β. και τη λειτουργία των λιμενικών υποδομών που διαχειρίζεται και την 

υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις/βελτιώσεις προς τον 

σκοπό υλοποίησης του Έργου.  

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

του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό, θεσμικό, 

περιβαλλοντικό, ρυθμιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιχορηγήσεων, 

ενισχύσεων και εγγυήσεων κ.ά.)  (ii) το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ο.Λ.Β. 

περιλαμβανομένων υφισταμένων συμβατικών δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων του και 

τυχόν βαρών (πχ μισθώσεις, διεκδικήσεις, παραχωρήσεις κ.λπ.), (iii) κάθε άλλο θέμα 

αντικείμενο νομικής έκθεσης ενδελεχούς ελέγχου, όπως ενδεικτικώς, συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, εκκρεμοδικίες, 

επιδικίες κλπ. 

2.1.4.  Σύνταξη νομικής έκθεσης ενδελεχούς ελέγχου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (“Legal 

Vendor’s Due Diligence Report”) (η «Έκθεση»). Η Έκθεση θα δίδεται στους 

ενδιαφερόμενους που θα προκριθούν στη Β’ φάση του διαγωνισμού για τη Συναλλαγή. 

Ο προτιμητέος επενδυτής που θα αναδειχθεί για τη Συναλλαγή θα δύναται να 

βασίζεται στην Έκθεση έναντι λήψης σχετικής βεβαίωσης (“reliance letter”) και 

κατόπιν καταβολής αντίστοιχου ποσού εκ μέρους του.  

2.1.5. 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 της Συναλλαγής, με βάση το 

ισχύον στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικό, ρυθμιστικό, νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. Εξειδίκευση και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής η οποία 

αναμένεται να μεγιστοποιήσει το τίμημα, να προσελκύσει το μεγαλύτερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον και να ελαχιστοποιήσει τυχόν νομικές επιπλοκές. 

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

ενωσιακού) δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων σχετικά με το Έργο και τη 

Συναλλαγή ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.  

 



 

4 

2.2. Κατά τη Φάση Εκτέλεσης της Συναλλαγής , οι Υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν 

ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

2.2.1. Σύνταξη, από κοινού με τους λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, των επιμέρους 

διαγωνιστικών και συμβατικών τευχών και άλλων κειμένων της Συναλλαγής 

(περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της Πρόσκλησης Υποβολής 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, της 

Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, της Συμφωνίας Μετόχων και της 

αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης), καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου 

εγγράφου, εισήγησης ή γνωμοδότησης, νομικού κειμένου, σχεδίου διοικητικής ή 

νομοθετικής πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της Συναλλαγής.  

2.2.2. Συνδρομή και νομική υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ, σε 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 τευχών της Συναλλαγής. Εκτίμηση των προτάσεων και θέσεων 

των υποψηφίων επενδυτών/αγοραστών και υποβολή προς τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ 

των προτάσεων/εισηγήσεων του Νομικού Συμβούλου.  

2.2.3. Συνδρομή και νομική υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με τους 

χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς συμβούλους και λοιπούς συμβούλους, αναφορικά με 

την ενσωμάτωση των απαιτούμενων τροποποιήσεων/αναθεωρήσεων στη Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Βόλου 

κατά τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.  

2.2.4. Νομική υποστήριξη αναφορικά με τυχόν υποχρεώσεις έναντι ελληνικών ή/και 

ευρωπαϊκών εποπτικών ή/και ρυθμιστικών αρχών και υπηρεσιών και συμμετοχή σε 

σχετικές συναντήσεις. Ειδικότερα, συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου και νομική 

υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ στην  επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για θέματα 

ελληνικού και ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων που τυχόν 

ανακύψουν αναφορικά με τη Συναλλαγή.  

2.2.5. Από κοινού με τους λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, νομική υποστήριξη και 

προετοιμασία όλων των απαιτούμενων βάσεων, κανόνων και διαδικασιών για την 

υλοποίηση του διαγωνισμού και της Συναλλαγής, όπως ενδεικτικώς, νομική 

υποστήριξη κατά τη λειτουργία εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (virtual data room, 

εφεξής «VDR») για τη διεξαγωγή από τους υποψήφιους επενδυτές νομικού και 

οικονομικού ελέγχου.  
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2.2.6. Προετοιμασία και διεξαγωγή παρουσιάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και το 

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ. 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 της Συναλλαγής, 

συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων, γνωμοδοτήσεων, παρουσιάσεων, και 

εκθέσεων που θα καταρτισθούν από άλλους συμβούλους και θα υποβληθούν στο 

ΤΑΙΠΕΔ. 

2.2.7. Προετοιμασία, από κοινού με άλλους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, της εταιρικής 

παρουσίασης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (Management Presentation) στους 

υποψήφιους επενδυτές και παροχή σχετικής συνδρομή στη Διοίκηση  του Ο.Λ.Β.  

2.2.8. Συνδρομή στην προετοιμασία του φακέλου που θα υποβληθεί προς το Ελεγκτικό 

Συνέδριο προ της υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

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

των αναβλητικών αιρέσεων της Συναλλαγής και την υλοποίηση όλων των  

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ.  

2.2.10. Νομική αξιολόγηση κάθε άλλου στοιχείου και ενέργειας που θα απαιτηθεί για την 

υλοποίηση της Συναλλαγής και νομική υποστήριξη  

2.2.11.  Σύνταξη ανακοινώσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που θα απαιτηθεί για τη 

Συναλλαγή, και εν γένει παροχή νομικών υπηρεσιών και υποστήριξη για κάθε άλλη 

απαιτούμενη ενέργεια που θα απαιτηθεί για την προετοιμασία, την ολοκλήρωση και 

υλοποίηση της Συναλλαγής. 

2.2.12. 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. Διευκρινίζεται ότι όλα τα διαγωνιστικά και συμβατικά τεύχη αναμένεται να 

συνταχθούν πρωτοτύπως τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  

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 
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του ανωτέρω χρόνου δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το ΤΑΙΠΕΔ δύναται, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του, να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το Έργο.  

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

Νομικό Σύμβουλο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Αναθέσεων, 

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 των Υπηρεσιών από το Σύμβουλο θα προξενήσει βλάβη στο Έργο ή/και να 

ολοκληρωθεί η Συναλλαγή.  

3.3. Το μέγιστο προϋπολογιζόμενο ποσό αμοιβής για τις Υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων εξόδων, ανέρχεται σε Ευρώ 190.000 (πλέον ΦΠΑ) συνολικά.  

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

για την πληρωμή εξόδων προς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης που 

επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

4. Απαιτούμενα Προσόντα 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να έχουν πρόσφατη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 

θέματα αποκρατικοποιήσεων, και ειδικότερα σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 

αξιοποίηση υποδομών.   

Ειδικότερα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να διαθέτουν:  

4.1. Προηγούμενη Εμπειρία & Εξειδίκευση: Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να 

διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη προηγούμενη πρόσφατη εμπειρία στην 

παροχή νομικών υπηρεσιών αθροιστικά σε:  

(α) συναλλαγές  πώλησης μετοχών. Εμπειρία στην  ταυτόχρονη διαπραγμάτευση συμφωνίας 

μετόχων θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως, και  

(β) θέματα συμβάσεων παραχωρήσεων και αξιοποίησης υποδομών.  

Η Προσφορά θα περιέχει υποχρεωτικά έναν κατάλογο με όλα τα έργα στα οποία το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει μετάσχει στα τελευταία 10 έτη, με επαρκή περιγραφή των 

καθηκόντων που ανέλαβε και έφερε σε πέρας το Ενδιαφερόμενο Μέρος (ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄). Σε 

περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από σύμπραξη δικηγορικών γραφείων ή/και εταιρειών, 
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κάθε μέλος αυτής πρέπει να αναφέρει στον ΦΑΚΕΛΟ Α’ χωριστά τα έργα και τις συναλλαγές, 

στα οποία έχει συμμετάσχει.  

4.2. Ομάδα Έργου: Η Προσφορά 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 δεκαπενταετή 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 δεκαετή εμπειρία (για 

τους σκοπούς της παρούσας αναφερόμενοι ως «Ανώτεροι Συνεργάτες»). Τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη πρέπει να διαθέτουν επίσης επαρκές και έμπειρο προσωπικό με κατάλληλη εξειδίκευση 

και υποδομή για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των προς ανάθεση Υπηρεσιών. 

Η Προσφορά θα περιέχει βιογραφικό για κάθε ένα από τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας 

έργου. Επιπλέον, η Προσφορά 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 εκάστου μέλους 

(ΦΑΚΕΛΟΣ B’). 

4.3. Μεθοδολογική Προσέγγιση: Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 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’). 

4.4. Μέγιστος Προϋπολογισμός αμοιβής: Η Προσφορά θα περιλαμβάνει τους 

οικονομικούς όρους συνεργασίας για τις προς ανάθεση Υπηρεσίες (η «Οικονομική 

Προσφορά») και ειδικότερα:  

(α) αναλυτική ωριαία αμοιβή ανά κατηγορία συνεργάτη σύμφωνα με την διάκριση υπό τον 

όρο 4.2,  

(β) μέγιστη προτεινόμενη αμοιβή για τη Συναλλαγή, και  

(γ) προτεινόμενο ανώτατο όριο εξόδων για την παροχή των υπηρεσιών.  
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Όλα τα ποσά πρέπει να αναφέρονται σε Ευρώ (€). Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι 

χωρίς επιφυλάξεις, όρους ή προϋποθέσεις και δεν δύναται να υπερβαίνει τον Προϋπολογισμό 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3. της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Το 

είδος των δαπανών και η αποζημίωση τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική 

Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ για τις δαπάνες συμβούλων που επισυνάπτεται στην παρούσα ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ’). 

4.5. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και κάθε μεμονωμένο μέλος της προτεινόμενης ομάδας 

έργου πρέπει να δηλώσουν εγγράφως (χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της 

παρούσας) ότι, κατά τη στιγμή της υποβολής της Προσφοράς, δεν έχουν σύγκρουση 

συμφερόντων σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία, καθώς και ότι δεν έχουν καμία σχέση 

οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης με Οργανισμό Λιμένος Βόλου ή/και οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη οντότητα ή/και το Ελληνικό Δημόσιο που έρχεται σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες 

ή/και τη Συναλλαγή.  

Η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

4.6. Οι Προσφορές πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω 

στις παραγράφους 4.1 έως 4.5. της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν θα υποβάλουν τις Προσφορές τους σε πλήρη συμμόρφωση με 

τις προαναφερθείσες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. 

4.7. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά ολοκλήρωσης έργων ή 

συστατικές επιστολές πελατών ή συμβάσεις για τα επικαλούμενα έργα (παράγραφοι 4.1. & 

4.2.) ή να επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες των έργων για να επαληθεύσει την 

ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται. 

4.8. Ο Νομικός 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. 
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5.2. Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα κατακυρωθεί στο Ενδιαφερόμενο Μέρος που θα 

συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία (η οποία υπολογίζεται ως κατωτέρω) (ο 

«Προτιμητέος Ανάδοχος»). Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να ορίσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος 

με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία ως αντικαταστάτη του Προτιμητέου Αναδόχου (ο 

«Αναπληρωτής Προτιμητέος Ανάδοχος»). 

5.3. Οι Προσφορές θα αξιολογηθούν στη βάση των ακολούθων κριτηρίων και της 

αντίστοιχης στάθμισης τους: 

 

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 τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, 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 35%) + (ωριαία χρέωση για 

ανώτερο συνεργάτη x 45%) + (ωριαία χρέωση για συνεργάτη x 20%)] 

Κριτήριο Στάθμιση   

Προηγούμενη Εμπειρία & Εξειδίκευση (ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄) 35% 

Προτεινόμενη Ομάδα Έργου (ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄) 35% 

Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ¨)  10% 

Προτεινόμενη Αμοιβή (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ΄) 20% 

Μέγιστη Προτεινόμενη Αμοιβή 10% 

Σταθμισμένη Ωριαία Χρέωση  10% 

Σύνολο  100% 

Επίπεδο Προσόντων - Εμπειρίας  % Βαρύτητα  

Επικεφαλής Έργου  35 % 

Ανώτερος Συνεργάτης  45 % 

Συνεργάτης  20 % 
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5.4. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις 

ή/και πληροφορίες από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται 

με τις Προσφορές τους, όπως κρίνεται απαραίτητο και απαιτηθεί.  

5.5. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να υποβάλλουν τις Προσφορές τους, 

αποτελούμενες από τους φακέλους Α', Β', Γ' και Δ' και τις δηλώσεις που τεκμαίρουν την 

απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό ή/και που 

αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία των Ενδιαφερομένων Μερών, καθώς 

και από τα μεμονωμένα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου:  

(i) είτε με e-mail στη διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κας Χρυσούλας Ραλλιά), με την 

ένδειξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». Το μέγιστο μέγεθος του e-mail δεν θα υπερβαίνει τα 8MB, τα 

συνημμένα αρχεία δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένα (zip) και τα ονόματά τους δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τους 20 χαρακτήρες.  

(ii) είτε μεταφορτώνοντας τα αρχεία (μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείου 15 GB) σε 

ασφαλή ηλεκτρονικό φάκελο που θα δημιουργηθεί από το Ταμείο, κατόπιν αιτήματος 

του Ενδιαφερόμενου Μέρους και ειδοποίησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του στη διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κας Χρυσούλας Ραλλιά) το 

αργότερο 48 ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, 

προκειμένου οι οδηγίες και οι κωδικοί πρόσβασης για τη φόρτωση του υλικού του 

διαγωνισμού να αποσταλούν στο Ενδιαφερόμενο Μέρος. 

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 

Φακέλων Α’, Β’ και Γ΄, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση 

περί μη συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που κριθούν ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.6 θα κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου να αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης (password) του Φακέλου Δ΄. Όσα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη, μετά από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ να αποστείλουν των κωδικό 

πρόσβασης δεν αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης στον χρόνο που θα τους έχει ταχθεί θα 

αποκλείονται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Δ΄ τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας.  

mailto:tender@hraf.gr
mailto:tender@hraf.gr
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5.7. Οι Προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 19η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 

16:00 Αθήνας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας είναι 

απαράδεκτες και, ως εκ τούτου, απορρίπτονται αμέσως και δεν θα αξιολογούνται.  

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

τον Προτιμητέο Ανάδοχο για τη βελτίωση της προσφοράς του, πριν από την τελική ανάθεση 

της Σύμβασης.  

5.9. Η ανάθεση ολοκληρώνεται με την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

Προτιμητέος Ανάδοχος δεν συμφωνήσει με το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το 

δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ορίσει ως Προτιμητέο Ανάδοχο και να 

αναθέσει τη Διαγωνιστική Διαδικασία στον Αναπληρωτή Προτιμητέο Ανάδοχο. Προς αποφυγή 

αμφιβολιών, η ανάθεση της Σύμβασης ολοκληρώνεται και στην περίπτωση αυτή με στη 

σύναψη γραπτής σύμβασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Πριν από την υπογραφή της 

Σύμβασης ο Προτιμητέος Ανάδοχος υποβάλλει επίσης όλα τα κατάλληλα νομικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

5.10. Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους παρακάτω αναφερόμενος όρους: 

α. Ευθύνη  

Ο Νομικός Σύμβουλος ευθύνεται απεριόριστα για οποιοδήποτε σφάλμα, είτε από πρόθεση 

είτε από αμέλεια οποιουδήποτε είδους, σε σχέση ή προκύπτον από τη Σύμβαση ή από 

οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταβολή σε αυτήν. 

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο Νομικός Σύμβουλος θα αποζημιώσει το ΤΑΙΠΕΔ για 

οποιαδήποτε ζημία υποστεί από την εκτέλεση της Σύμβασης ή επειδή η ανάθεση δεν 

εκτελέστηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση.  

Ο Νομικός Σύμβουλος ευθύνεται επίσης, χωρίς κανένα περιορισμό, για οποιαδήποτε ζημία 

προκληθεί σε τρίτους ως συνέπεια της Σύμβασης ή/και κατά την ανάθεση.  

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ ή/και των στελεχών του, αντιπροσώπων 

ή/και υπαλλήλων ή/και συμβούλων του, κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή άλλο, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη Σύμβαση.  
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον και χωρίς κανένα περιορισμό βάσει της Σύμβασης. 

β. Σύγκρουση συμφερόντων  

Ο Νομικός Σύμβουλος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει και να απέχει από 

οποιαδήποτε κατάσταση διακυβεύεται η αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της 

Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και ιδιαίτερα για λόγους που αφορούν σε οικονομικά 

συμφέροντα, πολιτική ή εθνική συγγένεια, οικογενειακή ή συναισθηματική ζωή ή 

οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον με το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με το 

αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ίδια υποχρέωση σε σχέση με όλα τα 

μέλη της Ομάδας Έργου και όλους τους υπεργολάβους που δεσμεύονται από τον Σύμβουλο 

για την υλοποίηση της Σύμβασης.  

Οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων 

κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα κοινοποιείται στο ΤΑΙΠΕΔ εγγράφως, χωρίς 

καθυστέρηση. Ο Νομικός Σύμβουλος θα λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα επανορθωτικά 

μέτρα. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι τα επανορθωτικά μέτρα που 

λαμβάνονται είναι κατάλληλα και ενδέχεται να απαιτήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων εντός 

καθορισμένης προθεσμίας.  

γ. Εμπιστευτικότητα  

Ο Νομικός Σύμβουλος διατηρεί το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας και εγγράφου, σε 

οποιαδήποτε μορφή, που αποκαλύπτεται γραπτώς ή προφορικώς σε σχέση με την εκτέλεση 

της Σύμβασης και τα οποία ρητώς και εγγράφως αναφέρονται ως εμπιστευτικά, με εξαίρεση 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.  

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα για 

κανέναν άλλο λόγο εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης, 

εκτός εάν τα μέρη εγγράφως συμφωνήσουν διαφορετικά.  

Ο Νομικός Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου και όλοι οι υπεργολάβοι που 

δεσμεύονται από τον Νομικό Σύμβουλο για την εκτέλεση της Σύμβασης δεσμεύονται από τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο παρόν κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης και για περίοδο πέντε (5) ετών αρχομένης από την τελική πληρωμή, εκτός εάν:  

(i) το μέρος στο οποίο αφορά η εμπιστευτικότητα συμφωνεί να απαλλάξει το άλλο μέρος από 

τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας νωρίτερα,  
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(ii) οι εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα καθίστανται δημόσιες με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο, εκτός κι αν έχουν καταστεί δημόσιες συνεπεία παραβίασης των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας,  

(iii) η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών ή εγγράφων απαιτείται από το νόμο. 

δ. Προϋφιστάμενα δικαιώματα, κυριότητα και χρήση των Αναφορών και των Παραδοτέων 

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας)  

(i) Κυριότητα εγγράφων 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, η κυριότητα των εγγράφων και λοιπών 

αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, των διαγωνιστικών και συμβατικών τευχών, γνωμοδοτήσεων και λοιπών 

εγγράφων και εισηγήσεων, μελετών και παρουσιάσεων) συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων εγγράφων που 

σχετίζονται με αυτό, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.  

(ii) Προϋφιστάμενα δικαιώματα  

Προϋφιστάμενο υλικό είναι κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υπάρχει πριν 

από τη χρήση του από τον Νομικό Σύμβουλο για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Προϋφιστάμενο δικαίωμα είναι κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί προϋφιστάμενου υλικού και δύναται να συνίσταται σε δικαίωμα 

ιδιοκτησίας, δικαίωμα άδειας χρήσης ή/και δικαίωμα χρήσης που ανήκει στον δικαιούχο ή σε 

οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. Ο Νομικός Σύμβουλος διασφαλίζει ότι ο ίδιος ή οι 

συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες έχουν όλα τα δικαιώματα χρήσης τυχόν προϋφιστάμενων 

δικαιωμάτων κατά την ανάθεση και την εκτέλεση της Σύμβασης. 

(iii) Δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων και προϋφιστάμενων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ 

Ο Νομικός Σύμβουλος χορηγεί στο ΤΑΙΠΕΔ τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των 

αποτελεσμάτων της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διαγωνιστικών και 

συμβατικών τευχών, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων, μελετών, παρουσιάσεων και λοιπών 

εγγράφων): 

(α) χρήσης για ίδιους σκοπούς, και ειδικότερα, τη διάθεσή τους σε οποιοδήποτε μέλος κάθε 

εταιρικού οργάνου, στελεχών, υπαλλήλων, συμβούλων και αντιπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ, της 

ΕΕΣΥΠ, του Ελληνικού Δημοσίου ή/και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής της ΕΕ, καθώς και την 

αντιγραφή και αναπαραγωγή τους εν όλω ή εν μέρει και σε απεριόριστο αριθμό αντιγράφων·  



 

14 

(β) αναπαραγωγής: το δικαίωμα να επιτρέπει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη 

αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, ψηφιακό ή άλλο) και σε 

οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει,  

(γ) παρουσίασης στο κοινό: δικαίωμα εξουσιοδότησης οποιασδήποτε απόδοσης, προβολής ή 

παρουσίασης στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

διάθεσης των αποτελεσμάτων στο κοινό με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος· το δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης την 

παρουσίαση και αναμετάδοση μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής λήψης, 

(δ) διανομής: το δικαίωμα να επιτρέπει κάθε μορφή διανομής των αποτελεσμάτων ή 

αντιγράφων των αποτελεσμάτων στο κοινό,· 

(ε) προσαρμογής: το δικαίωμα τροποποίησης των αποτελεσμάτων, 

(στ) μετάφρασης,  

(ζ) αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες 

διαχείρισης εγγράφων που ισχύουν για το ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης 

ή της μετατροπής της μορφής τους για λόγους διατήρησης ή νέας χρήσης,  

(η) περαιτέρω χρήσης των εγγράφων σύμφωνα με την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής, εφόσον η 

εν λόγω απόφαση ισχύει και στο βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της και δεν εξαιρούνται από καμία διάταξη της εν λόγω απόφασης. Για τους 

σκοπούς της παρούσας διάταξης, οι όροι «περαιτέρω χρήση» και «έγγραφο» έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται στην απόφαση 2011/833/ΕΕ.  

Στη Σύμβαση δύναται να προβλέπονται πρόσθετα δικαιώματα χρήσης για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο 

Νομικός Σύμβουλος εγγυάται ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τυχόν 

προϋφιστάμενα δικαιώματα, τα οποία έχουν τυχόν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έγγραφο 

ή άλλο παραδοτέο που παράγεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στη Σύμβαση, τα εν λόγω προϋφιστάμενα δικαιώματα χρησιμοποιούνται για 

τους ίδιους σκοπούς και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα δικαιώματα χρήσης των 

αποτελεσμάτων της Σύμβασης. Οι πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των πνευματικών 

δικαιωμάτων εισάγονται όταν το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της Σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διαγωνιστικών και 

συμβατικών τευχών, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων, μελετών, παρουσιάσεων και λοιπών 

εγγράφων). 
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ε. Πληρωμή  

Το ΤΑΙΠΕΔ καταβάλλει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα στον Νομικό Σύμβουλο εντός προθεσμίας 

που θα καθορίζεται στη Σύμβαση, μετά την ημερομηνία υποβολής των αναλυτικών 

τιμολογίων ή/και των αντιγράφων των κατάλληλων αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων ή/και 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται από τις λογιστικές υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι πληρωμές βάσει της Σύμβασης δεν 

περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός από τα έξοδα. Οποιαδήποτε παρακράτηση ή έκπτωση 

οποιουδήποτε φόρου, προσδιορισμού ή άλλης επιβάρυνσης της κεντρικής ή τοπικής 

αυτοδιοίκησης κάθε φύσης θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το ΤΑΙΠΕΔ δεν 

θα έχει καμία υποχρέωση να εισπράξει οποιαδήποτε παρακράτηση ή έκπτωση. Τα έξοδα είναι 

πληρωτέα σύμφωνα με την Πολιτική Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

στ. Εκχώρηση  

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν δύναται να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει δικαιώματα, αξιώσεις 

ή/και υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης και δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης από οποιαδήποτε θυγατρική του ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός 

εάν το ΤΑΙΠΕΔ έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του για την εκχώρηση ή/και 

υποκατάσταση.  

 

ζ. Κώδικας δεοντολογίας  

Ο Νομικός Σύμβουλος οφείλει να τηρεί και δεσμεύεται από τους κανόνες που προβλέπονται 

στο άρθρο 7 του Ν. 3049/2002 και ειδικότερα τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και 

τους σχετικούς κανόνες εμπιστευτικότητας, ακόμη και μετά τη λήξη της Σύμβασης.  

η. Αναστολή & Καταγγελία 

Αναστολή της Σύμβασης  

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την απόλυτη διακριτική 

του ευχέρεια, να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου βάσει της 

Σύμβασης (πριν από τη λήξη της), κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης προς τον 

Νομικό Σύμβουλο, όπως θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση.  

Σε περίπτωση αναστολής, η διάρκεια της Σύμβαση θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο 

με το χρονικό διάστημα της αναστολής. 
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Καταγγελία της Σύμβασης 

Η Σύμβαση λήγει με την πάροδο της διάρκειας που καθορίζεται στη Σύμβαση (και στη σχετική 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών).  

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε, με ή χωρίς αιτία, 

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον Νομικό Σύμβουλο. Η καταγγελία της Σύμβασης, 

επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.  

Ο Νομικός Σύμβουλος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο, κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης προς το ΤΑΙΠΕΔ όπως θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση.  

θ. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση ή ζήτημα που υπόκειται, προκύπτει από, ή 

σχετίζεται με τη Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους 

της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

ι. Δικαιοδοσία  

Τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία 

αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διένεξη που αφορά στη Σύμβαση και κάθε 

θέμα που υπόκειται, προκύπτει από, βασίζεται ή σχετίζεται με τη Σύμβαση.  

Τα μέρη παραιτούνται ρητώς και αμετακλήτως από κάθε τυχόν δικαίωμα τους να αντιταχθούν 

στην εναγωγή τους ενώπιον των ανωτέρω δικαστηρίων, να ισχυριστούν ότι η αγωγή έχει 

ασκηθεί σε ακατάλληλο δικαστήριο και να προβάλλουν ένσταση του «forum non conveniens» 

ή να ισχυριστούν ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν διεθνή δικαιοδοσία. 

ια. Λοιπά Θέματα  

Συνολική Συμφωνία  

Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, η Σύμβαση αποτελεί τη συνολική 

συμφωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Νομικού Συμβούλου και θα αντικαθιστά οποιεσδήποτε 

προηγούμενες συμφωνίες, συνεννοήσεις και/ή παραστάσεις σχετικά με την ανάθεση (εκτός 

από τυχόν σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας που έχουν παραδοθεί προηγουμένως) ως 

δύναται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με διατάξεις της Σύμβασης. 

Ισχύς των όρων της Σύμβασης  
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Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί άκυρη εν όλω ή εν μέρει, η διάταξη αυτή θα 

θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το κύρος της υπόλοιπης 

Σύμβασης δεν επηρεάζεται, εκτός εάν η εν λόγω ακυρότητα επηρεάζει ή μεταβάλλει 

ουσιαστικά το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της Σύμβασης, όπως προβλέπεται από το εφαρμοστέο 

δίκαιο. 

6. Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνιστικής Διαδικασίας  

6.1. Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των κανόνων της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών από τους υποψηφίους. Κατά συνέπεια, τυχόν Προσφορές υπό όρους 

ή/και τυχόν όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στις Προσφορές και δεν συμμορφώνονται 

με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα 

δεσμεύουν το ΤΑΙΠΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο, είτε κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής 

Διαδικασία ή μεταγενέστερα. 

6.2. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και η Διαγωνιστική Διαδικασία 

διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ 

και την εσωτερική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων που 

συνηθίζονται στις περιστάσεις.  

6.3. Το ΤΑΙΠΕΔ, τα μέλη οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου αυτού, καθώς και τα στελέχη, οι 

υπάλληλοι, οι σύμβουλοι και οι αντιπρόσωποί του δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια/παραπληροφόρηση ή παράλειψη στην 

παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, 

του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΕΣΥΠ ή/και οποιουδήποτε και όλων των μελών των εταιρικών 

τους οργάνων, των στελεχών, των εργαζομένων, των συμβούλων και των αντιπροσώπων τους, 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση, ή αποκατάσταση ή άλλο, για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ή/και 

οποιαδήποτε Προσφορά που υποβάλλεται ή/και οποιαδήποτε συμμετοχή στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ούτε 

πρόκειται παρασχεθεί στο μέλλον, σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα 

της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

γενικότερα.  
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6.4. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την 

αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να 

αναβάλει τη Διαγωνιστική Διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, καθώς 

και να τερματίσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 

συμμετέχοντος ή/και τρίτου μέρους. 

6.5. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή σε σχέση με 

την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, ή στη βάση αυτής, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε υποβληθείσας Προσφοράς, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα). 

6.6. Εμπιστευτικότητα: Το ΤΑΙΠΕΔ θα αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη για τους σκοπούς της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

ως αυστηρά εμπιστευτικές. Όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης των Προσφορών και το ΤΑΙΠΕΔ θα προσπαθήσει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητάς τους. 

6.7. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

(i) Το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα φυσικών προσώπων που συλλέγονται στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας (ενδεικτικώς σύμφωνα με την παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών) και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) καθώς και με τον Νόμο 

4624/2019, όπως ισχύουν.  

(ii) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 

παράγραφο 6.8 της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών είναι η υλοποίηση 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η αξιολόγηση των Προσφορών που υποβάλλονται από 

τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, καθώς και της Σύμβασης και η παρακολούθησή της, η 
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διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ταμείου και η ασφάλεια και εν γένει προστασία 

των συναλλαγών, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Ταμείου, η πρόληψη 

απάτης σε βάρος του Ταμείου, καθώς και η ενημέρωση των Ενδιαφερομένων Μερών 

σχετικά με την αξιολόγηση των υποβληθεισών Προσφορών.  

(iii)  Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να κοινοποιηθούν στην ΕΔ, 

την ΕΕΣΥΠ, τους δημόσιους φορείς και τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους.  

(iv)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μπορούν να διατηρηθούν για 

χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους και διαρκεί: (α) 

δέκα (10) έτη σε περίπτωση που δεν έχει συναφθεί Σύμβαση ή (β) είκοσι (20) έτη σε 

περίπτωση υπογραφής Σύμβασης. Μετά την παρέλευση των ως άνω περιόδων, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστρέφονται καταλλήλως.  

(v) Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

τους προσωπικού χαρακτήρα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) 

διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία των 

δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στην 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, και (στ) φορητότητας 

των δεδομένων. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό ερώτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Ταμείο 

(e-mail: dpo@hraf.gr) 

Το Ταμείο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση των αιτημάτων του 

υποκειμένου των δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερα 

εντός ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, εάν το 

αίτημα είναι σύνθετο ή υπάρχει μεγάλο αριθμός αιτημάτων, ενημερώνοντας το 

υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την 

παραλαβή του αιτήματος. Το Ταμείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα 

διαγραφής των δεδομένων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, εάν η διατήρησή τους 

είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς νομική υποχρέωση, την εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς αρχειοθέτησης προς 

mailto:dpo@hraf.gr
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το δημόσιο συμφέρον, ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή 

αξιώσεων τρίτων. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

(vi)  Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν να συμμορφώνονται με το υπάρχον εθνικό 

και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

δηλώνουν ότι έχουν θεμελιώσει τη νομική βάση για τη διαβίβαση και παροχή όλων 

των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο Ταμείο στο πλαίσιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ότι έχουν ενημερώσει δεόντως όλα τα φυσικά 

πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται στο Ταμείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 



 

21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΑΙΠΕΔ 

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι ο καθορισμός των ειδών των 

δαπανών και του τρόπου κάλυψης αυτών, για συμβούλους που 

απασχολούνται σε έργα ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων του 

ΤΑΙΠΕΔ. 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χρηματοοικονομική διαχείριση 

- - Σύνδεση με τη διαδικασία 2.3  ΤΑΙΠΕΔ για τη διαχείριση δαπανών 

ΟΡΙΣΜΟΙ & 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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1. Ενδιαφερόμενα μέρη 

Αφορά στους εξωτερικούς συμβούλους που απασχολούνται στα έργα αξιοποίησης περιουσίας 
του ΤΑΙΠΕΔ. 

2. Είδος και όρια εξόδων 

Τα έξοδα που καλύπτονται από το Ταμείο αφορούν: 

Α. Έξοδα μετακινήσεων και διαβίωσης των συμβούλων εκτός της έδρας τους, δηλαδή έξοδα 
που αφορούν αποκλειστικά στο έργο αξιοποίησης που εμπλέκονται, όπως περιγράφονται στις 
περιπτώσεις παρακάτω: 

1. Σύμβουλοι με έδρα στο εξωτερικό: 

Ι) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, καθώς  και 
μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό και έξοδα διαβίωσης στην 
Ελλάδα, όταν ο σύμβουλος έρχεται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του έργου. 

ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, έξοδα 
μετακίνησης με αεροπλάνο ή άλλο μέσο εντός της χώρας προορισμού και έξοδα 
διαβίωσης, όταν ο σύμβουλος  πραγματοποιεί ταξίδια για τους σκοπούς του έργου 
στο εξωτερικό. 

2. Σύμβουλοι με έδρα εντός Ελλάδας:  

Ι) Εγχώριες μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό, καθώς και έξοδα 
διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εσωτερικό για τους σκοπούς 
του έργου. 

ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο προς το εξωτερικό και επιστροφή, καθώς και έξοδα 
διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό για τους σκοπούς του 
έργου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα αντίστοιχα ανώτατα όρια, τα οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού εξόδων κατά την σύναψη 
συμβάσεων, πολλαπλασιαζόμενα επί τις εκτιμώμενες ανθρωποημέρες.  

Επίσης τα παρακάτω όρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για αεροπορικές 
μετακινήσεις, όποτε απαιτηθεί. Για συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί, τα παρακάτω όρια 
λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση των εξόδων που έχουν γίνει στα πλαίσια των συμβάσεων, 
και οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη.  

Είδος Παροχής 
ανά περίπτωση  

A. και B.i A.ii και B.ii 

Αεροπορικά 
ταξίδια 

Economy Class Economy Class 

Διαμονή € 130 € 180  

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Ημερήσια 
έξοδα 
διαβίωσης 1 

€ 50 € 75 

1: Ως έξοδα διαβίωσης νοούνται τα έξοδα σίτισης και τα έξοδα μετακίνησης με δημόσια 
μέσα μεταφοράς ή ταξί σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο μέσο μεταφοράς στην 
πόλη/προορισμό 

Σε περιπτώσεις όπου η αεροπορική μετακίνηση γίνεται business class για λόγους πολιτικής 
του αντισυμβαλλόμενου, οι ανώτατες τιμές αποζημίωσης ανά προορισμό δίνονται στον 
Πίνακα του Παραρτήματος 1. Περιπτώσεις μετακίνησης από προορισμούς που δεν 
περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα, θα κρίνονται ανά περίσταση. Σε περιπτώσεις όπου η 
αεροπορική μετακίνηση γίνεται business class για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας 
εξαιρούνται της ανωτέρω πολιτικής και θα κρίνονται ανά περίσταση. 

Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του έργου απαιτούν  την χρήση αυτοκινήτου, τότε θα 
αναγνωρίζεται χιλιομετρική αποζημίωση ίση με €0,15 ανά χιλιόμετρο.  

Β. Έξοδα εκτυπώσεων, φωτοτυπιών, τηλεδιασκέψεων και άλλων εξόδων που απαιτούνται για 
την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του έργου, εκτός από έξοδα κινητού τηλεφώνου και λοιπών 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Δεν καλύπτονται δαπάνες εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, που 
προκύπτουν από την χρήση ιδίων μέσων του συμβούλου, παρά μόνο εάν για τους σκοπούς  
του έργου απαιτήθηκε η παροχή υπηρεσιών από τρίτο.   

3. Προϋποθέσεις κάλυψης εξόδων συμβούλων 

Θα πρέπει από τα τιμολόγια τρίτων που προσκομίζουν οι σύμβουλοι ως δικαιολογητικά για 
την κάλυψη των εξόδων τους, να προκύπτει ότι αφορούν στα συγκεκριμένα έργα αξιοποίησης 
που απασχολούνται. 

Έξοδα ταξιδιών θα γίνονται δεκτά, μόνο εάν τα αντίστοιχα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο 
όνομα του στελέχους ή της εταιρείας που επανατιμολογεί το έξοδο στο ΤΑΙΠΕΔ. Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα καλύπτονται από το ΤΑΙΠΕΔ.  

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προγραμματίζουν, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Έργου τις 
μετακινήσεις τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται υπερχρεώσεις για έκτακτες  μετακινήσεις.  

Για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης αυτοκινήτου, απαιτείται η προέγκριση του Υπεύθυνου 
Έργου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

4. Τρόπος κάλυψης εξόδων 

Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης εξόδων ταξιδιών των συμβούλων: 

▪ Με επανατιμολόγηση των εξόδων ταξιδιών και την προσκόμιση των σχετικών 

παραστατικών. 

▪ Με καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και αποζημίωσης ανά ταξίδι που 

πραγματοποιεί ο σύμβουλος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να οριστούν οι 

αεροπορικές μετακινήσεις και το αντίστοιχο κόστος, το οποίο θα αποτελέσει την βάση για 

τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Επίσης σε αυτή την περίπτωση, το τίμημα που θα 

καταβάλει το ΤΑΙΠΕΔ θα θεωρείται επιπλέον αμοιβή του συμβούλου.  



 

24 

5. Διαδικασία πληρωμής εξόδων 

Η διαδικασία πληρωμής των εξόδων των συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει τα εξής 
βήματα: 

▪ Η προσκόμιση των παραστατικών, δηλαδή φωτοτυπίες των τιμολογίων - εξόδων που 

επανατιμολογούν, τα οποία θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

▪ Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του συμβούλου, ότι τα αντίστοιχα έξοδα δεν 

έχουν τιμολογηθεί και σε άλλο πελάτη/ σε άλλο έργο του συμβούλου, και  

▪ Έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω ορίων, 

καθώς και την σκοπιμότητα των αντίστοιχων εξόδων μετακίνησης, δηλαδή κατά πόσο 

ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου των συμβούλων.  

Τα έξοδα καταβάλλονται ένα μήνα από την ημερομηνία τιμολόγησής τους υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ανέκυψαν προβλήματα κατά τον έλεγχό τους.  

6. Υπερβάσεις ορίων εξόδων 

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα καλύπτει έξοδα και δαπάνες διαβίωσης εκτός των ορίων τα οποία έχουν 
συμφωνηθεί. Υπέρβαση του ορίου δεν θα καλύπτεται από το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς προηγούμενη 
γνωστοποίηση και έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

7. Συμβάσεις συμβούλων 

Στις νέες συμβάσεις θα πρέπει να προβλέπονται :  

▪ Τα όρια εξόδων, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούνται πριν την σύναψη της σύμβασης και 

να αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο. 

▪ Συνολικός προϋπολογισμός για ταξίδια, καθώς και έξοδα διαβίωσης, στα οποία θα 

περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης. 

▪ Ο τρόπος χειρισμού των εξόδων, είτε με επανατιμολόγηση εξόδων ή με καταβολή 

ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και συμφωνημένης αποζημίωσης ανά ταξίδι.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΙΜΗ 

1 Λονδίνο 488 

2 Λάρνακα 224 

3 Ρώμη 369 

4 Κωνσταντινούπολη 345 

5 Παρίσι 604 

6 Μιλάνο 400 

7 Ζυρίχη 430 

8 Μόναχο 640 

9 Φρανκφούρτη  568 

10 Βρυξέλλες 508 

11 Βουκουρέστι 350 

12 Άμστερνταμ 500 

13 Ντόχα 1175 

14 Βερολίνο 418 

15 Μόσχα 560 

16 Βαρσοβία 393 

17 Τελ Αβίβ 425 

18 Σόφια 295 
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19 Κάιρο 280 

20 Γενεύη 355 

21 Βελιγράδι  415 

22 Βιέννη 375 

23 Μαδρίτη 505 

24 Κοπεγχάγη  465 

25 Ντίσελντορφ  425 

26 Βαρκελώνη 440 

27 Βυρηττός 370 

28 Kίεβο  355 

29 Τίρανα  368 

30 Αμάν  525 

31 Νέα Υόρκη  1980 

32 Στουτγάρδη  428 

33 Βουδαπέστη 408 

34 Στοκχόλμη 435 

35 Άμπου Ντάμπι  1105 

36 Ντουμπάι  1100 

37 Σμύρνη  265 

38 Πράγα 465 

39 Μάντσεστερ  603 

40 Μάλτα 385 

41 Αμβούργο 425 

42 Τεχεράνη  555 

43 Βενετία  440 

44 Λάρνακα-Ντουμπάι 1098 

45 Λιόν 630 

46 Μπαχρέιν  1065 

47 Δουβλίνο 548 

48 Τορόντο 2910 

 
1. ΟΙ ΤΙΜEΣ ΕIΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΟΠΟΥ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ  
ΤΙΜΩΝ. 
2. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ EΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡAΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

σχετικά με την μη συνδρομή σύγκρουσης συμφερόντων 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η [συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της υπογράφοντος/-

ουσας το παρόν έντυπο]: 

στο όνομά του (εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση ίδιας 

δήλωσης μέλους  ΔΣ ή προσώπου με εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

επί του οικονομικού φορέα ή σε περίπτωση μέλους προτεινόμενης ομάδας έργου) ή 

που αντιπροσωπεύει (εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο) την πλήρη 

επίσημη επωνυμία (μόνο για νομικό πρόσωπο): 

επίσημη νομική μορφή (μόνο για νομικό πρόσωπο): 

πλήρης επίσημη διεύθυνση: 

δηλώνει ότι ο/η ίδιος/-α, ή η εταιρεία ή ο οργανισμός που εκπροσωπεί, κατά περίπτωση: 

α) δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις Υπηρεσίες που ανατίθενται, και τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία που διεξάγεται δυνάμει της από [●] Σεπτεμβρίου 2022 «Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου επί ελληνικού και ενωσιακού 

δικαίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την 

αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.» καθώς και ότι δεν έχει καμία σχέση 

οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης με την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Α.Ε. ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή/και το Ελληνικό Δημόσιο που έρχεται σε 

αντίθεση με τις Υπηρεσίες ή/και τη Συναλλαγή, 

β) Η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της ανάθεσης, 

γ) δεν έχει χορηγήσει και δεν θα χορηγήσει, δεν επεδίωξε και δεν θα επιδιώξει, δεν επιχείρησε 

και δεν θα επιχειρήσει να λάβει, και δεν αποδέχθηκε και δεν θα αποδεχθεί οποιοδήποτε 

όφελος, χρηματικό ή σε είδος, προς ή από οποιοδήποτε μέρος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως 

κίνητρο ή ανταμοιβή σε σχέση με την ανάθεση των Υπηρεσιών. 
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Υπογράφοντας το παρόν έντυπο, ο/η υπογεγραμμένος/η αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση 

των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 του Ν. 1599/1986, όπως 

ισχύει, οι οποίες ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή 

πληροφορίες που παρασχέθηκαν ανωτέρω  αποδειχθεί ψευδής. 

Πλήρες όνομα 

Ημερομηνία / Υπογραφή 


