
 
          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) για 

τις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην 

Αττική, με Α.Π 287 ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» στην Αττική, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη 

κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με 

σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει 

έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 

79100000-5), για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και σύνθετων νομικών αναγκών των 

φιλοξενούμενων των Δομών «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών : 

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

procurement@kinonikoekav.gr  μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, ώρα 15:00. Η υποβολή θα 

επικυρώνεται με ηλεκτρονική αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. Προσφορά που υποβάλλεται 

εκπρόθεσμα δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 

Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το 

οριζόμενο πρότυπο, και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπούμενου, 

θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος:  

- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος; 

- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, ούτε εκκρεμούν 

σε βάρος του αντίστοιχες αιτήσεις;    

- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν 

4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο 

αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο του νομίμου 

εκπροσώπου του. 

 

Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.: 210 72 55 363 και Email: kinonikoekav@gmail.com).  
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Αντικείμενο της σύμβασης: 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 

(CPV 79100000-5) για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και σύνθετων νομικών αναγκών των 

φιλοξενούμενων των Δομών «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική,  στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης , προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 
 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  

  

 Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 Πτυχίο Νομικής (ΑΕΙ) και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος δικηγόρου. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων σχετικών με την 

προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού  δικαίου, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας. 

 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας. 

 Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές 

καταστάσεις και σε κρίσεις. 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 
 

 Εμπειρία στον μεταναστευτικό/ προσφυγικό πεδίο. 

 Εμπειρία εθελοντική απασχόλησης. 

 Γνώση δεύτερης γλώσσας. 

 

Στα καθήκοντα του νομικού συμβούλου περιλαμβάνονται : 

• Παροχή απαραίτητης νομικής συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης των φιλοξενούμενων 

των Δομών  για κάθε νομικό θέμα που τους αφορά και διεκπεραίωση των νομικών πράξεων που του 

αναθέτουν ο Υπεύθυνος Έργου, ο Συντονιστής και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, στους οποίους 

αναφέρει κατά περίπτωση. 

• Αξιολόγηση των νομικών δεδομένων και των διοικητικών θεμάτων, που αφορούν στα φιλοξενούμενα 

παιδιά. Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, την 

οικογενειακή επανένωση, τα δικαιώματα πρόνοιας, τη στέγαση, τη πρόσβασης σε υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και με κάθε άλλο νομικό θέμα. 

• Παροχή υποστήριξης στους φιλοξενούμενους για την συμπλήρωση διοικητικών εγγράφων για αίτηση 

άδειας διαμονής ή εργασίας, για ταξιδιωτικά έγγραφα και για οποιοδήποτε άλλο νομικό έγγραφο. 

• Επιμέλεια των εκθέσεων για τις νομικές δράσεις, που αφορούν στους φιλοξενούμενους, και για την 

τήρηση των προθεσμιών των νομικών και διοικητικών υποθέσεών τους. 

• Διεκπεραίωση του νομικού σκέλους της συνεργασίας της Δομής με αρχές και φορείς, όπως το ΕΚΚΑ, 

τα υπουργεία, άλλες οργανώσεις κλπ.. 



 
• Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το 

Κοινωνικό ΕΚΑΒ. 

 

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται για 6,5 μήνες, με δυνατότητα παράτασής της αναλόγως 

του χρόνου υλοποιήσεως της ως άνω Δράσης. 

 

Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του με ελεύθερο ωράριο, στις δομές φιλοξενίας 

«Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» στην Αττική, καθώς επίσης και στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ ή όπου αλλού 

απαιτηθεί αναλόγως της ιδιαιτερότητας και της ανάγκης υλοποίησης αυτών.  Η παρουσία του στις δομές 

ορίζεται υποχρεωτικά ως κατ’ ελάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως. 

 

Η αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του συμβούλου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες 

δόσεις, μετά την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Ως τρόπος πληρωμής της πιο πάνω 

συμφωνηθείσας αμοιβής ορίζεται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και υπό τον όρο της 

παραδόσεως στον εντολέα των κάτωθι:  

- Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών; 

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ; 

- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας πλην κεντρική διοίκησης, σε ισχύ;  

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.  
 

Διευκρινίζεται ότι τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή), για την 

παροχή των υπηρεσιών. 

Τέλος, επιπλέον της αμοιβής, θα αποδίδονται σε αυτόν έξοδα που καταβάλλει εξ ιδίων κατά την παροχή 

των υπηρεσιών του και αφορούν στην υλοποιούμενη Δράση, υπό τον όρο ότι θα παραδώσουν στον  

εκπρόσωπο του Σωματείου τα νόμιμα παραστατικά απόδειξής τους.  

 

 

Χολαργός, 5/06/2020 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

 

 
 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

      Πρόεδρος του ΔΣ 

                                          

 
 
 
 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Προσφορά του υποψηφίου ………………………..……..……………………………….. 

 

Εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου  για την  απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού 

Συμβούλου (CPV 79100000-5) για τις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργεί 

το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των ολοένα 

αυξανόμενων και σύνθετων νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών «Νεφέλη 1» και 

«Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - 

ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης, υποβάλλοντας την ακόλουθη Προσφορά:  

 

Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για τις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» 

που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με διάρκεια παροχής υπηρεσιών τους 6,5 μήνες, 

με συνολική αμοιβή ………………… χωρίς ΦΠΑ και ………………… συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας και τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία …………………………….. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 


