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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, την Αθήνα (και για τις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα» η οποία 

συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 

την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά 

Βόλου, στην Αθήνα (και για τις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022189 και  ΟΠΣ(MIS) 5048814 και για τις ανάγκες του Ε.Ε.Σ για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2) Την από 25-5-2018 υπογεγραμμένη Συμφωνία Επιδότησης και την με αριθ. 958/Φ.38/16-5-2018 

και τη 2η τροποποίηση με αριθ’ 2856/Φ38/28-11-2019 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης 

στη Δράση με «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: 

“Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα(( ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ ) και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 και 

ΟΠΣ(MIS) 5048814 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης». 

3) Το από 13-9-2019 αίτημα χρηματοδότησης του Ε.Ε.Σ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ,  ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ «1-

ΑΣΥΛΟ», ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ «1-ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», 

για τη χρηματοδότηση της Δράσης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» - κωδικό MIS 5048814 

4) Την αναγκαιότητα της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. 

στην Αθήνα, την Αγριά Βόλου και στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο 

της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: 

“Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα( ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ) και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 και  

ΟΠΣ(MIS) 5048814. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 

Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα 

Τηλέφωνο : 2103613562 

Email : promithies@redcross.gr 

 

      Αθήνα,  30- 3-2020 

      Α.Π.       1602  

mailto:promithies@redcross.gr
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5)  Την απόφαση  212/15-1-2020  του Κ.Δ.Σ /Ε.Ε.Σ για τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, από 

1/1/2020 έως και την 31/12/2020, εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΕΣ, για την 

υλοποίηση (εφαρμογή πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και επίβλεψη οικονομικού έργου) των 

έργων που αναλαμβάνει, μετά από σχετική υποβολή και έγκριση προτάσεων που υποβάλλει σε 

συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εθνικών ή/και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων 

ή/και έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς και την ανάρτηση των δημοσίων 

συμβάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην 

Αθήνα, την Αγριά Βόλου και στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 

«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα (και για τις τρεις 

δομές) και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189   και ΟΠΣ(MIS) 5048814  αλλά και 

τις ανάγκες του Ε.Ε.Σ για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συνολικής  προυπολογιζόμενης  αξίας 15.000€ πλέον Φ.Π.Α.  

Β. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλλει την προσφορά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παραρτήματος «Α». Μαζί με την οικονομική προσφορά του θα υποβάλλει και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.105/1599 ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του 

παραρτήματος 

Γ. Η διάρκεια ισχύος της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. 

Δ. Η οικονομική προσφορά πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών 

ημερών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά (με σφραγίδα/υπογραφή) 

έως την   15- 4 - 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Πρωτοκόλλου - 

Διεκπεραίωσης (6ος όροφος) σε σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά σας, παρακαλούμε 

όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και ότι 

πρόκειται να προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά κατά την πληρωμή σας, όπου απαιτείται, ως 

επίσης και  κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης των ελαχίστων απαιτήσεων της οικονομικής και 

τεχνικής επάρκειας σας. Να επισυναφθεί κατάσταση με τα έργα τα οποία έχετε υλοποιήσει.  

Ε. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό 

γνωμοδότησης, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των προσφορών. 

ΣΤ.Ο ανάδοχος θα πληρώνεται κάθε 2 μήνες, με τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 

και την βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης ότι οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν ήταν οι ζητούμενες 

από τη διακήρυξη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Σ. 

 

 

DR. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην 

Αγριά Βόλου, την Αθήνα (και για τις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα» η οποία 

συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 

την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά 

Βόλου, στην Αθήνα (και για τις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022189 και  ΟΠΣ(MIS) 5048814 αλλά και τις ανάγκες του Ε.Ε.Σ για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ειδικότερα:  

Α Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι την 

ανάληψη της απαιτούμενης νομικής δέσμευσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το 

σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υπηρεσιών/ αγαθών που συνίσταται στην υλοποίηση 

(εφαρμογή πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και επίβλεψη οικονομικού έργου) των έργων που 

αναλαμβάνει μετά από σχετική υποβολή και έγκριση προτάσεων που υποβάλλει σε συνέχεια 

σχετικών προσκλήσεων εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/ και έργων 

χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς και την ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Σημειώνεται ότι εάν κατά το διάστημα υλοποίησης της σχετικής σύμβασης προκύψει η ανάγκη 

υποστήριξης του φορέα για την υλοποίηση (εφαρμογή πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και επίβλεψη 

οικονομικού έργου) πρόσθετων έργων που θα αναλάβει ο φορέας μετά από σχετική υποβολή και 

έγκριση προτάσεων που υποβάλλει σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/ και έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς, ο 

Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Ε.Ε.Σ. στην ανάρτηση των σχετικών δημοσίων συμβάσεων στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Β. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι την 

ανάληψη της απαιτούμενης νομικής δέσμευσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το 

σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υπηρεσιών/ αγαθών για την εκτέλεση του σκοπού του 

Ε.Ε.Σ και την ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ και το 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος , με φυσική παρουσία στο χώρο του Ε.Ε.Σ θα παρέχει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις 

Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες, 

από την Προετοιμασία – Δημιουργία Διαγωνισμού, Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

έως και την Κατακύρωση της Σύμβασης στον Ανάδοχο. 

 

Ο ανάδοχος θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε έξι (6) στάδια. Ειδικότερα: 

Στάδια Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών 
 Πρωτογενές αίτημα (ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ) 

 Έγκριση Αιτήματος, Δέσμευση Πίστωσης (Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ) 

 Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού, Προδιαγραφές, Έγκριση τους 

  

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού 
 Σύνταξη ή έλεγχος τευχών Προκήρυξης / Διακήρυξης με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές 

  



 

 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4 

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών 

 Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού 

 Ανάρτηση / Δημοσιοποίηση Προκήρυξης – Διακήρυξης 

(ΚΗΜΔΗΣ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ/Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Προετοιμασία αποσφράγισης 

  

3ο Στάδιο: Αποσφράγιση Προσφορών 
 Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών, φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από τον Πρόεδρο 

& Επιτροπή Διαγωνισμού 

 Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

  

4ο Στάδιο: Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών 
 Για Διαγωνισμό με κριτήριο την Τιμή εκδίδεται ένα ενιαίο πρακτικό με την εισήγηση περί 

ορισμού του προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή ως προσωρινού μειοδότη 

 Σε περίπτωση Βαθμολόγησης (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) εκδίδεται πρακτικό ανά 

φάση, ώστε να εκδίδεται απόφαση ανά φάση 

 Διαχείριση Προδικαστικών Προσφυγών 

  

5ο Στάδιο: Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη 
 Υποβολή – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών 

 Σύνταξη πρακτικού με την εισήγηση για κατακύρωση στον Ανάδοχο 

 Ανάρτηση Απόφασης Ανάθεσης 

  

6ο Στάδιο: Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης 

Διαδικασίες & Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νομικής Φύσεως 

για θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών 
 

Γ.  Ο ανάδοχος θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες του εντός 2 ημερών από την ειδοποίηση του από 

την αρμόδια διεύθυνση προμηθειών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα  αναρτά τις προκηρύξεις σε 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ,Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αυθημερόν. 

 

Δ. Συνεχής συνεργασία με την ομάδα έργου του ΕΕΣ όπου θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει το 

έργο της ομάδας έργου του ΕΕΣ, όπως απαιτείται κατά περίπτωση, συμμετέχει σε τεχνικές 

συναντήσεις με τον Φορέα Χρηματοδότησης ή όπου απαιτείται βάσει του πλάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών.  


