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ΘΕΜΑ: «Περίληψη της αριθμ. 94 / 15-4-2020 Διακήρυξης» 

Επωνυμία Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11526 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR300 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  justedespa@mou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κ. Κολιού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.justedespa.gr; 
https://www.ministryofjustice.gr 

 
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκηρύσσει:   

1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σε ευρώ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης», των υποέργων 5 έως και 9 της πράξης με τίτλο 
«Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος δικηγόρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»,  με αριθμό διακήρυξης . 
94 / 15-4-2020. 
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2. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ο συντονισμός των εργασιών, η διαχείριση, η επίβλεψη 
και ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών 
σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, η διευθέτηση 
ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης υλοποίησης, της παραλαβής των διαφόρων 
πακέτων εργασίας και της έγκαιρης ολοκλήρωσής τους, η επίλυση διαφορών, η εισήγηση 
επί αιτημάτων αλλαγών, και τέλος, η δημιουργία και συντήρηση κλίματος συνεργασίας 
μεταξύ των μελών των εμπλεκόμενων ομάδων και η συνολική επιτυχία του κυρίως Έργου. 

3. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο (CPV: 79411000: 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης και συμπληρωματικών CPV: 
CPV 79412000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, CPV 
79414000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 
CPV 75230000-7: Υπηρεσίες στον Τομέα Δικαιοσύνης, CPV 75231000-5: Νομικές 
διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με δικαστήρια, είναι 32 μήνες 

4. Ο Προϋπολογισμός του Έργου,  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.201.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 968.951,61,  ΦΠΑ : 
€232.548,39). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

5. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον 
ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2019ΣΕ12010000). 

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία 26-5-2020 και ώρα 15.00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

7. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
/επιμελητήριο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για τις 
τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2016, 2017, 2018) ποσού ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 100% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης/ σύμπραξης η προϋπόθεση αυτή 
μπορεί να καλύπτεται από το σύνολο των μελών της ένωσης/ σύμπραξης αθροιστικά.  

       Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, για την παραδεκτή συμμετοχή τους πρέπει να πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά τους 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα : 

Α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται σωρευτικά: 
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 Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν υλοποιήσει (ή να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση) 
και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο με Εθνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στον τομέα 
παροχής γενικών υπηρεσιών, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 100% του 
προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών καταβολής επιδομάτων  

 Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν υλοποιήσει (ή να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση) 
και ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα συμβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης με Εθνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 
50% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών καταβολής επιδομάτων. Ως παρόμοια έργα 
νοούνται έργα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης με αντικείμενο τον συντονισμό εργασιών, την 
διαχείριση και ευθύνη επίβλεψης και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης έργων.  

  Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) 
Συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε θέματα διαχείρισης και 
συντονισμού.  

Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί  από Ένωση εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη ο 
προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) 
συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Εάν ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η παραπάνω απαίτηση μπορεί 
να καλυφθεί από ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

Για τον υπολογισμό της πενταετούς εμπειρίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του/των έργου/ων. 

 

Β) Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις της Σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας, για την ανάληψη του έργου όπως ορίζεται στη συνέχεια: 

 
Το οργανωτικό σχήμα (ομάδα έργου) που προτείνεται από τους υποψηφίους θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να διακρίνει τους εξής ρόλους: 

 
Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) (Project Manager), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εκ των οποίων το ένα στη 

διοίκηση επιχειρήσεων. 

 Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση έργων.  

  
Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου (ΑΥΕ), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εκ των οποίων το ένα στη 

διοίκηση επιχειρήσεων. 
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 Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική σε υλοποίηση έργων . 

 

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων πρέπει  να περιλαμβάνει στελέχη με τους εξής ρόλους και προσόντα : 

 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ο οποίος να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
να έχει τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων και να έχει διατελέσει DPO σε δύο (2) φορείς τουλάχιστον.  
 
Νομικό σύμβουλο ο οποίος να διαθέτει πτυχίο στον τομέα των Νομικών Επιστημών, μεταπτυχιακό 
ή/και διδακτορικό δίπλωμα στην νομική επιστήμη και 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.  
 

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει ως μέλη, κατ΄ ελάχιστον: 
 
Τρεις (3) Νομικούς, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα : 
 Πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των Νομικών Επιστημών και 5ετή  

τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία.  

 

Πέντε (5) Στελέχη, που το καθένα να διαθέτει : 
 Πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 5ετή  τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης  και 
ειδικότερα σε θέματα συγκέντρωσης και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δικαιούχων, όπως έλεγχος των παραστατικών - λογιστική καταχώρηση των παραστατικών, 
αρχειοθέτηση, λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο έργων.  

 

Πέντε (5) Στελέχη, που το καθένα να είναι: 
 Απόφοιτος  ΔΕ  

 Να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη. 

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με: 

α) Πιστοποίηση ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής του 
πιστοποιημένου κατά ISO 9001 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να καλύπτει το 
αντικείμενο του έργου, και  

β) Πιστοποίηση  ISO 27001 σε ισχύ ή ισοδύναμο, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό. 

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
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λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

(Ki) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Σi) 

ΟΜΑΔΑ Α Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 30% 

K1 
Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου 
και των απαιτήσεων της σύμβασης 

10% 

K2 
Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων του έργου με 
εντοπισμό των θεμάτων, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία κατά την υλοποίηση 

10% 

K3 Ανάλυση προτεινόμενης λύσης 10% 

ΟΜΑΔΑ Β Μεθοδολογία υλοποίησης 30% 

K4 
Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 
αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και των 
απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης 

10% 

K5 

Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 
εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα 
και πληρότητα - επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των 
προσφερομένων παραδοτέων 

10% 

K6 Αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 5% 

K7 
Μεθοδολογία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την 
αναθέτουσα αρχή 

5% 

ΟΜΑΔΑ Γ Αποτελεσματικότητα Ομάδας έργου 40% 

K8 
Σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας έργου και 
βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας έργου σε σχέση με τη 
δομή του οργανογράμματος  

5% 

K9 
Καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των 
υπηρεσιών και βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας έργου 

5% 

K10 Στελέχωση της ομάδας έργου (προσόντα και  εμπειρία προσωπικού) 30% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Μέσω των παραπάνω κριτηρίων, αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 
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Η κατανόηση του υποψηφίου Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου, των εμπλεκομένων μερών, των 
ωφελούμενων καθώς και των παραγόντων που δύνανται να συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση του 
έργου. Η συνολική αντίληψη εκ μέρους του, του αντικείμενου και του εύρους του έργου, των σκοπών 
και των στόχων του. 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική 

Προσφορά», τα ακόλουθα : 

 Η συνολική αντίληψη, του αντικείμενου και του εύρους του έργου. 

 Η κατανόηση του υποψηφίου Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου, των εμπλεκομένων 

μερών, των ωφελούμενων καθώς και των παραγόντων που δύνανται να συμβάλλουν στην 

επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της 

σύμβασης 

 Η επιτυχής επισήμανση των δυνητικών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την 

υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους 

 Η σαφήνεια και η ακρίβεια της αντίληψης του προσφέροντος για τους στόχους και τους 

σκοπούς του έργου. 

 Η ρεαλιστικότητα της προσέγγισης των στόχων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 

αναφοράς του έργου, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και των εμπλεκομένων φορέων και 

τις ειδικές απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 Ο αποτελεσματικός προσδιορισμός - τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και 

παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης 

 

 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου  

Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης, προσαρμογή στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
Έργου:  

Η προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου για την οργάνωση σε επιμέρους φάσεις ή πακέτα εργασίας 
καθώς και δραστηριότητες που οδηγούν στην έγκαιρη παραγωγή των παραδοτέων, αλλά και για 
σημαντικά ορόσημα που σχετίζονται με την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η αναλυτική περιγραφή των 
επιμέρους εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στον αρτιότερο σχεδιασμό του έργου. 
Τεχνικές και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα της 
μεθοδολογίας και του τρόπου προσαρμογής της στο συγκεκριμένο έργο, που προτίθεται να 
ακολουθήσει ο προσφέρων για την υλοποίηση του έργου. Η καταλληλότητα των συστημάτων 
πληροφορικής και των Ο.Π.Σ. που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προσφέρων κατά την υλοποίηση 
του έργου. Η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του χρονοδιαγράμματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
έργου, η άρτια κατανομή του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης σε σχέση με την βαρύτητα και τη 
σειρά υλοποίησης των παραδοτέων. Η οργάνωση του έργου σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες, 
σύμφωνα με την αντίληψη και τη μεθοδολογία του προσφέροντος. Το περιεχόμενο και η περιγραφή 
του τρόπου υλοποίησης κάθε επιμέρους πακέτου εργασίας και δραστηριότητας που προτίθεται να 
εφαρμόσει ο προσφέρων. Η ανάλυση του περιεχομένου των Παραδοτέων κάθε φάσης, πακέτου 
εργασίας και δραστηριότητας του προσφέροντος.  
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 Αποτελεσματικότητα Ομάδας έργου 

Το σύστημα διοίκησης, η ποιότητα και η πληρότητα της περιγραφής των λειτουργιών και των ρόλων 

που θα επιτελέσουν τα μέλη της ομάδας έργου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα. 

Η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου που προτίθεται να συστήσει ο 

προσφέρων και η ορθολογικότητα στην κατανομή των επιμέρους λειτουργιών και ρόλων. Η ποιότητα 

και η πληρότητα της περιγραφής των λειτουργιών και των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιμέρους 

όργανα ή ενότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου. Η  

αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος διοίκησης του έργου που θα περιλαμβάνει και 

τον προσδιορισμό των σχέσεων των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης λειτουργιών της Αναθέτουσας 

με τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου.  

 

 Η Κατανομή των Στελεχών της Ομάδας Έργου (και των εμπειρογνωμόνων)  

όπου ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική 

Προσφορά», τα ακόλουθα : Η κατανομή του ανθρωποχρόνου ανά Φάση, Πακέτο Εργασίας σε σχέση με 

το επίπεδο των στελεχών που πρόκειται να αξιοποιηθούν αντίστοιχα. Η ρεαλιστικότητα στον 

προσδιορισμό της κατανομής του ανθρωποχρόνου ανά Φάση, Πακέτο Εργασία και κατηγορία 

στελέχους. 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Η 
Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 150 (σύμφωνα με την παραπάνω 
κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε επιμέρους κριτηρίου (Κi) σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των ακέραιων 
βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός 
αυτός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (Σi) του κριτηρίου και εξάγεται η 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Ui) ως εξής: 

Ui = Κ1i x Σ1i + Κ2i x Σ2i + .... + K10i x Σ10i 

όπου Κ1i, Κ2i, …., Κ10i είναι οι βαθμολογίες που έχει λάβει ο (i) υποψήφιος Ανάδοχος για τα κριτήρια 
Κ1,Κ2,…., Κ10.   

Η Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του (i) υποψήφιου (ΣΤΠi) υπολογίζεται με τον 
ακόλουθο τύπο: 

ΣΤΠi = 100% x 
Ui 

Max Ui 
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όπου UI είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του (i) υποψήφιου Αναδόχου και Max Ui είναι η 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς μεταξύ των αποδεκτών τεχνικών προσφορών της 
πρόσκλησης. 

Η Συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς ΣΟΠi που έχει υποβάλλει ο (i) υποψήφιος 
Ανάδοχος, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

ΣΟΠi = 100% x 
MinOi 

Oi 

όπου Oi είναι η οικονομική προσφορά του (i) υποψήφιου Αναδόχου, και MinOi είναι η χαμηλότερη 
οικονομική αποδεκτή προσφορά που υποβλήθηκε από μεταξύ των υποψήφιων Αναδόχων. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον υψηλότερο 
τελικό βαθμό αξιολόγησης, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

ΤΒΑi=100*[(ΣΤΠi*0,85)+(ΣΟΠi*0,15)], όπου:  
 

 ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του (i) υποψήφιου Αναδόχου  
 ΣΤΠi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  του (i) υποψήφιου Αναδόχου 
 ΣΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του (i) υποψήφιου Αναδόχου 

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.379,03 ευρώ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).  

9. Τα ελάχιστα παραδοτέα του παρόντος Έργου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Παραδοτέο Ενέργειες Παραδοτέου 

Π1.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Α΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π1.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π1.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π1.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

Π1.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π2.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Β΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π2.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 
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Παραδοτέο Ενέργειες Παραδοτέου 

Π2.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π2.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

Π2.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π3.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Γ΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π3.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Γ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π3.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Γ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π3.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Γ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

Π3.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του Γ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π4.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Δ΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π4.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π4.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα 

Δικαστήρια 

Π4.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

Π4.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π5.1 On going αξιολόγηση των ενεργειών υλοποίησης της Πράξης 

Π5.2 Απολογιστική έκθεση υλοποίησης της Πράξης 

 

10. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  

 

α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ως εξής: 
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Α/Α Παραδοτέα 
Χρόνος 
υποβολής 

Ποσοστό 
πληρωμής 

1 
Π1.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Α΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

2 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

20% 

2 

Π1.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Α' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π2.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Β΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 
Π2.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Β' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π3.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Γ΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

8 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

15% 

3 

Π1.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Α' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π2.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Β' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π2.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Β' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π3.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Γ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π4.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Δ΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

Π4.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Δ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

14 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

20% 

4 

Π1.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Α' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 
Π1.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης 
του Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 
Π2.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Β' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π2.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Β' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 
Π3.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Γ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π4.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Δ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π4.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Δ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

20 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

20% 
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Α/Α Παραδοτέα 
Χρόνος 
υποβολής 

Ποσοστό 
πληρωμής 

5 

Π2.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Β' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 
Π2.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης 
του Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 
Π3.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Γ' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 
Π4.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Δ' 
Κύκλου Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 
Π4.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Δ' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 

26 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

15% 

6 

Π4.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Δ' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία 
Π4.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης 
του Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 
Π5.1 On going αξιολόγηση των ενεργειών υλοποίησης 
της Πράξης 
Π5.2 Απολογιστική έκθεση υλοποίησης της Πράξης 

32 μήνες από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

10% 

 
 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. ΄ 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους ανωτέρω τρόπους 
πληρωμής. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
12. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

13. Σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, σχετικών με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, ισχύουν όσα ορίζονται στον ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

14. Σχετικά με την άσκηση προσφυγών ισχύουν όσα ορίζονται στον ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. 

15. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα 
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

16. Δημοσιότητα:  

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της 
παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/4/2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 90733  
H προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.ministryofjustice.gr στη διαδρομή : Προκηρύξεις ►   Προμήθειες, 
στις 16-4-2020 και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
στη διεύθυνση (URL) : www.justedespa.gr  στη διαδρομή : Έργα ►   Προσκλήσεις, στις 16-
4-2020 
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17. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Κ. Κολιού στα τηλέφωνα 210.6930440 και 
στο email: justedespa@mou.gr  

 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β’ 

 

 

Δ. Κατράς 
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