
"Κοινοπραξία των εταιριϊν  
‘Αναπτυξιακι Ευβοίασ ΑΕ &  
Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ’  
Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφόροσ Χαϊνά 93  
Σ.Κ. – Πόλθ: 34132, Χαλκίδα  
Πλθροφορίεσ: Κοφκουηασ Ευάγγελοσ  
Σθλζφωνo: 22210 26626  
e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com  
Σθλ. Κζντρο: 22210 26626  
Fax:22210 77747  
Ιςτότοποσ: www.leader-notia-evia-skyros.gr 

Χαλκίδα,12/02/2019 
ΑΠ: 289 

 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ «παροχι νομικϊν 

υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CLLD-LEADER Νότιασ Εφβοιασ και κφροσ για 

τρία (3) ζτθ.» 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Καταςτατικό τθσ «Κοινοπραξίασ των εταιριϊν ‘Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ 

Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ’».  

2. To N. 4412/ 18-8-2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει.  

3. Σο με αρικμό πρωτ. 06/01/2019 / Κ.1901001.AI Πρωτογενζσ αίτθμα . 

5. Σθν υπ αρικμ 07/31.01.2019 ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ 

CLLD/LEADER Νότιασ Εφβοιασ & κφρου για το ςχζδιο πρόςκλθςθσ αναηιτθςθσ ςυνεργάτθ 

 
 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν ςφμβαςθ 

«παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CLLD-LEADER Νότιασ 

Εφβοιασ και κφροσ για τρία (3) ζτθ.» 

 

1- Η ενδεικτικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.800,00 ευρϊ άνευ ΦΠΑ και 

ςτο ποςό των 24.552,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και κα βαρφνει τον 

προχπολογιςμό τθσ “Κοινοπραξίασ των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & 

Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ” για τθν τριετία 2020-2023 ενϊ 

κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με 

βάςθ τθν τιμι. 

 

2- Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει τθν  «Νομικι Τποςτιριξθ τθσ Εταιρείασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ Νότιασ Ευβοίασ & κφρου του Μζτρου 19 του 

ΠΑΑ 2014-2020 και τθσ Προτεραιότθτασ 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, τα οποία 

ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(Ε.Γ.Σ.Α.Α), το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και από Εκνικοφσ Πόρουσ 

 

3- Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν εγγράφωσ, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου, εντόσ δζκα  

τεςςάρων (14) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αποςτολι τθ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ιτοι 

μζχρι και τισ 26/02/2019 και ϊρασ 14.00, ςτο πρωτόκολλο τθσ “Κοινοπραξίασ των εταιριϊν 



«Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΑ»” ςτθν 

διεφκυνςθ Λεωφόροσ Χαϊνά 93. Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο 

του προςφζροντοσ. Προςφορζσ που κατατίκενται ι περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μετά τθν 

παραπάνω καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και απορρίπτονται. Η 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ “Κοινοπραξίασ των 

εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ 

ΟΑ»” από τον Διαχειριςτι τθσ εταιρίασ ςε ϊρα και θμζρα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ 

δυνθτικοφσ αναδόχουσ (προςφζροντεσ εμπρόκεςμα). 

 

4- Δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν ζχουν τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι οι ενϊςεισ 

αυτϊν του άρκρου 25 του ν.4412/16 που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι 

με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5- Κατά τα λοιπά θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω 

Παραρτιματα Ι & ΙΙ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

 

Ο Διαχειριςτισ 

ΚΟΤΚΟΤΖΑ ΕΣΑΓΓΕΛΟ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Για τθν ςφμβαςθ «παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CLLD-

LEADER Νότιασ Εφβοιασ και κφροσ για τρία (3) ζτθ.» 

 

(ΒΛΕΠΕ ΧΕΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΣ 289/12.02.2019) 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

 

1.1 Γενικά ςτοιχεία 

Επωνυμία  
“Κοινοπραξία των εταιριϊν «Αναπτυξιακι 
Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ 
τερεάσ Ελλάδασ Α.Α.Ε ΟΣΑ»” 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ  ΛΕΩΦΟΡΟ  ΧΑΙΝΑ 93 

Πόλθ  ΧΑΛΚΙΔΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ  34132 

Σθλζφωνο  22210 26626 

φαξ  22210 77747 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  leaderneviaskiros@gmail.com 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο 
διαδίκτυο (URL)  

www.leader-notia-evia-skyros.gr 

 
Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν είναι οι : 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε - MAIL 

1 Κοφκουηασ Ευάγγελοσ  22210 26626 2221077747 leaderneviaskiros@gmail.com 
 



1.2 Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Ανακζτουςα Αρχι και κφριοσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι θ “Κοινοπραξία των 
εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ 
ΟΑ»”  
1.3 Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  
Η “Κοινοπραξία των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ 
τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ» ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ 
 
ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατατάςςεται ςτον κωδικό CPV: 79100000-5 Τπθρεςίεσ 
νομικοφ ςυμβοφλου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.800,00 ευρϊ άνευ ΦΠΑ 

24% και ςτο ποςό των 24.552,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και κα βαρφνει 

τον προχπολογιςμό τθσ “Κοινοπραξίασ των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & 

Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ” για τθν τριετία 2020-2023 

2.2 Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν υπογραφι 

τθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΡΗΣΡΑ  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του 

Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5– ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ, ΚΡΙΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  
Λόγω τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί είναι αυτι 

τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν.4412/2016. Κριτιριο ανάκεςθσ 

είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν 

χαμθλότερθ τιμι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 

εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΡΙΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

6.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

Δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν ζχουν τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι οι ενϊςεισ αυτϊν 

του άρκρου 25 του ν.4412/16που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2 Κριτιρια αποκλειςμοφ 

Οι προςφζροντεσ (οικονομικοί φορείσ) δεν πρζπει : 

α) να υπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, 



β) να ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73του Ν.4412/2016 

γ) να ζχουν ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί 

με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ 2 ν.4412/16 

δ) επιπλζον, αποκλείεται οικονομικόσ φορζασ αν θ Κοινοπραξία των εταιριϊν 

«Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. &Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ Α.Α.Ε ΟΣΑ» γνωρίηει 

ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ 2 περίπτωςθ 

γ του ν.4412/16 ότι : «ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό 

διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ:  

a) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  

b) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό aϋ και bϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ». 

ε) να τελοφν υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να 

μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου. 

6.3 Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

α) Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν. 

β) Σεχνικι ικανότθτα  

Οι προςφζροντεσ πρζπει να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μια ςφμβαςθ με ςυναφζσ 

αντικείμενο και ενδεικτικισ αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με τθν αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ 
ΠΡΟΦΟΡΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

7.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ πρόςκλθςθσ 

για όλεσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ και λειτουργίεσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ 

προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ. 

7.2 Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

(κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα 

ακόλουκα: 

α. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 



β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί τθν προμικεια (Κοινοπραξία των 

εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ 

ΟΣΑ») 

γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ πρόςκλθςθσ 

δ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ και θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

ε. Σα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ και ταχυδρομικι διεφκυνςθ 

τθσ επιχείρθςθσ, ι ονοματεπϊνυμο – Α.Τ.Μ. – Δ.Ο.Σ. – αρικμόσ τθλεφϊνου – θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ). 

7.3 Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ, πρζπει 

να είναι ςυνταγμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, 

προςκικεσ, διορκϊςεισ ςτο κείμενο και ςτα ποςά. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 

τον Διαχειριςτι τθσ Κοινοπραξίασ των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ 

Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ», θ οποία ςυντάςςει Πρωτόκολλο Οριςτικισ 

Ποςοτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ / ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΗΕΙ, ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

9.1 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προχπολογιςμοφ τθσ Κοινοπραξίασ των 

εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ 

ΟΣΑ». 

9.2 Φόροι – Κρατιςεισ  

Η αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ και παρακρατιςεισ.  

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν Κοινοπραξία των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ 

Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ».  

9.3 Πλθρωμι αναδόχου / Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ του ηθτουμζνου αντικειμζνου ςε τριμθνιαίεσ δόςεισ. Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Η αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ 

νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο  

 

 

τοιχεία Προςφζροντοσ (Οικονομικοφ Φορζα) 
Επωνυμία εταιρείασ : Κοινοπραξία των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. &Οργανιςμόσ 

Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΑ»  

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Χαϊνά 93 

Σθλ. Επικοιν.: 2221 026626 

E-mail: leaderneviaskiros@gmail.com 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: Κοφκουηασ Ευάγγελοσ,  Διαχειριςτισ και Πρόεδροσ τθσ ΕΔΠ 
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Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ κα είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : ζξι (6) μινεσ 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : Κοφκουηασ Ευάγγελοσ 

Ημερομθνία : 12-02-2019 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

φμβαςθ : «παροχι νομικϊν 

υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CLLD-LEADER Νότιασ Εφβοιασ και κφροσ για 

τρία (3) ζτθ.» 

(ΒΛΕΠΕ ΧΕΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΣ 289/12/-02-2020) 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

τθν Χαλκίδα ςιμερα, ςτισ …………. θμζρα ………….., ςτα γραφεία τθσ Κοινοπραξίασ των 

εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ» 

οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία “Κοινοπραξία των εταιριϊν «Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε. & 

Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ ΟΣΑ»”, με ζδρα τθν Χαλκίδα με ΑΦΜ 

997124702 και Δ.Ο.Τ. Χαλκίδοσ, θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διαχειριςτι αυτισ 

………….. κάτοχο του ………… που ςτθ ςυνζχεια κα καλείται Εταιρεία, ΟΣΔ ι Εργοδότθσ 

2. Ο/θ…………….., κάτοικοσ ….. , με ΑΔΣ …… και ΑΦΜ ………… και ΔΟΤ …………  

 αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ:  

1. Σθν από ………. απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ CLLD Leader 2014-2020Νότιασ 

Εφβοιασ και κφρου και τθν απόφαςθ ανάκεςθσ, με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ φναψθ 

φμβαςθσ Ανάκεςθσ και Αποδοχισ Εντολισ τθσ Εταιρείασ με νομικό ςφμβουλο-δικθγόρο 

2. Σθν από …………. Απόφαςθ Ανάκεςθσ που ζχει αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ με αρικμό 

………….ςυμφωνοφν, ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Με τθ ςφμβαςθ αυτι θ ΟΣΔ ανακζτει και ο νομικόσ ςφμβουλοσ αναλαμβάνει τθν παροχι 

υπθρεςιϊν Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Εταιρείασ, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Σοπικοφ 

Προγράμματοσ Νότιασ Ευβοίασ & κφρου του Μζτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και τθσ 

Προτεραιότθτασ 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, τα οποία ςυγχρθματοδοτοφνται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Σ.Α.Α), το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Θάλαςςασ και Αλιείασ και από Εκνικοφσ Πόρουσ και αναλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Παρακολοφκθςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν υλοποίθςθ του Σοπικοφ 

Προγράμματοσ CLLD/LEADER. 

 Επιςτθμονικι υποςτιριξθ των Επίτροπων Αξιολόγθςθσ των προτάςεων ζργων των 

υποψθφίων δικαιοφχων και των Επιτροπϊν Ενςτάςεων 



 Επιςτθμονικι Τποςτιριξθ ςτισ Επιτροπζσ Παρακολοφκθςθσ, Ελζγχου και Παραλαβισ των 

πράξεων του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD. 

 Τποςτιριξθ ζλεγχοσ των νομικϊν εγγράφων των δυνθτικϊν δικαιοφχων του 

προγράμματοσ (τίτλοι ιδιοκτθςίασ, ποινικό μθτρϊο, κ.λπ). 

 Παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν προσ τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 

 Σθν παρακολοφκθςθ και τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ κακϊσ και των εγκυκλίων, 

γνωμοδοτιςεων και τθσ νομολογίασ για τισ κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ, τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κ.λπ. 

 Σθ νομικι υποςτιριξθ με τθν παροχι γνωμοδοτιςεων κατά τθν εξζταςθ ενςτάςεων ςτα 

πλαίςια των ζργων/μελετϊν/προμθκειϊν/ υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ. 

 Σθ νομικι υποςτιριξθ για τθ ςφνταξθ προκθρφξεων κατά τθν υλοποίθςθ 

ζργων/μελετϊν/προμθκειϊν/ υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ. 

 Σθν παρακολοφκθςθ- ενθμζρωςθ των μεταβολϊν του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου 

οι οποίεσ επθρεάηουν τθν Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ λειτουργία τουσ και τθσ 

υλοποίθςθσ του εγκεκριμζνου τοπικοφ προγράμματοσ. 

 Σθ νομικι υποςτιριξθ για τθ ςφνταξθ ςυμβάςεων με αναδόχουσ 

ζργων/μελετϊν/προμθκειϊν/ υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ που αφοροφν ςτο πρόγραμμα. 

 Σθ νομικι υποςτιριξθ ςε κζματα που αφοροφν τθν ςχζςθ τθσ εταιρείεσ με το προςωπικό 

που απαρτίηει τον υπθρεςιακό πυρινα του υπθρεςιακοφ πυρινα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει τθν ……. και λιγει τθν ….. 

2. Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατακεί με κοινι ζγγραφθ ςυμφωνία των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, μόνον αν οι ανάγκεσ των αναλαμβανομζνων υπθρεςιϊν το 

επιβάλλουν.  

Εφόςον θ παροφςα δεν παρατακεί λιγει αυτοδίκαια κατά τθν ςυμφωνθκείςα λιξθ τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1.Η αμοιβι του νομικοφ ςυμβοφλου για τισ νομικζσ υπθρεςίεσ που αναλαμβάνει με τθ 

ςφμβαςθ αυτι ςυμφωνείται ςτο ποςό των …………. ευρϊ πλζον Φ.Π.Α. Η αμοιβι αυτι 

καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ του Νομικοφ ςυμβοφλου για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κα καταβάλλεται κάκε τρίμθνο ςε αντίςτοιχεσ δόςεισ. 

2. Σο ποςό τθσ αμοιβισ κα καταβάλλεται τμθματικά με τθν πρόοδο του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ. Η καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται ςε εξόφλθςθ αντίςτοιχων τιμολογίων 

παροχισ υπθρεςιϊν του Δικθγόρου, αφαιρουμζνων των νόμιμων κρατιςεων. 



3. ε περίπτωςθ μετακίνθςθσ τθσ Δικθγόρου, όταν αυτό επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ τθσ 

Εταιρείασ, καταβάλλονται από τθν Εταιρεία ςτθ Δικθγόρο οι ςχετικζσ δαπάνεσ με τθν 

υποβολι των αντίςτοιχων παραςτατικϊν. 

4. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ παροφςα δεν αποτελεί ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα : 

1. Ο Δικθγόροσ εκτελεί τθν παροφςα εντολι, χωρίσ να υπόκειται ςε ωράριο εργαςίασ και 

χωρίσ να δεςμεφεται για τον τόπο, τον τρόπο και τα μζςα που κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ, 

μθ δεςμευόμενοσ πάντωσ από ςχζςθ εξαρτιςεωσ προσ τθν Εταιρεία. 

2. Ο Δικθγόροσ υποχρεοφται για τθν εμπρόκεςμθ και άρτια υλοποίθςθ τθσ εντολισ που 

του ανατίκεται, κατά τισ υποδείξεισ του Διαχειριςτι τθσ Κοινοπραξίασ ο οποίοσ είναι κα 

είναι και ο επιβλζπων για τθν Εταιρεία. 

3. Ο Δικθγόροσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν ι ειδικϊν υπθρεςιϊν, εκτόσ 

τθσ δικαςτικισ υποςτιριξθσ τθσ Εταιρείασ, εφόςον προκφψουν τζτοιεσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και είναι ςυναφείσ με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τισ ανάγκεσ τθσ 

Εταιρείασ. 

4. Ο Δικθγόροσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ οποτεδιποτε κρικεί 

τοφτο ςκόπιμο από τθν Εταιρεία, ϊςτε ζγκαιρα να διευκρινίηονται τα αναγκαία ςτοιχεία 

και οι πλθροφορίεσ και να επιτυγχάνεται θ αποτελεςματικότερθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 

που παρζχει. 

5. Ο Δικθγόροσ απαγορεφεται να υποκαταςτακεί κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του 

από άλλο πρόςωπο. Μπορεί, όμωσ, να εξουςιοδοτεί άλλο πρόςωπο (π.χ. αςκοφμενο 

δικθγόρο) για τθ διενζργεια ιςςονοσ ςθμαςίασ διαδικαςτικϊν ενεργειϊν (π.χ. αιτιματα 

αναβολϊν, κατάκεςθ αιτιςεων ςε δθμόςιεσ αρχζσ κ.λπ.). 

6. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρζχει ςτοιχεία τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εντολισ από τθ Δικθγόρο. 

7. Η Εταιρεία υποχρεοφται ςτθν εμπρόκεςμθ καταβολι τθσ αμοιβισ κατά τουσ όρουσ που 

ζχουν ςυμφωνθκεί με τθν παροφςα ςφμβαςθ.8. Η Εταιρεία υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ 

ειδοποίθςθ τθσ Δικθγόρου ςτθν περίπτωςθ ανάλθψθσ ςυμπλθρωματικϊν νομικϊν 

υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ για οποιοδιποτε λόγο, προ τθσ λιξθσ τθσ 

ςυμφωνθμζνθσ διάρκειασ, παφει θ εντολι, οι παραπζρα αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και τα 



μζχρι τότε καταβλθκζντα ποςά τθσ αμοιβισ που ςυμφωνείται δεν αναηθτοφνται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

1.Οι ςυμβαλλόμενοι υποχρεοφνται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια για κάκε πλθροφορία 

και υλικό που πθγάηει από τθν παροφςα ςφμβαςθ. Η υποχρζωςθ αυτι εξακολουκεί να 

δεςμεφει τουσ ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 

2. Ο Νομικόσ φμβουλοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Εταιρεία ό,τι υλικό του ζχει 

παραςχεκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 10 θμζρεσ μετά τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ αυτισ., 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, κα ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ και κα επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια Χαλκίδασ. 

Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχτθκαν οι ςυμβαλλόμενοι και προσ 

απόδειξι τουσ ςυντάχκθκε αυτι θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από 

τα ςυμβαλλόμενα μζρθ υπογράφθκε ςε τρία (3) πρωτότυπα, ζλαβε δε κάκε ςυμβαλλόμενο 

μζροσ ζνα για λογαριαςμό του, ζνα δε πρωτότυπο κα υποβλθκεί με επιμζλεια τθσ εταιρίασ 

ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


