
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Προϋπ. τιμή Χωρίς 

Φ.Π.Α 
Προϋπ. τιμή με 

Φ.Π.Α 

1 79130000-4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2023 

1 15.200,00€ 18.848€ 

   ΣΥΝΟΛΟ:  15.200,00€ 18.848€ 

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα: 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 31, ΤΚ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, email sleo@slaw.gr  

                  
 

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το προϋπολογιστικό κόστος. 

• Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφοράς. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.  
Ειδικότερα: Υποβοήθηση και συμβουλευτική στήριξη στον προγραμματισμό και συντονισμό των διαδικασιών για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ. καθώς και στην επιβολή 
κυρώσεων και στη διαχείριση αντιρρήσεων των οικονομικών φορέων και αναδόχων, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών. 

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως 31-12-2023.  

• Η υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής 
προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης. 

Ο.Α.Σ.Θ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2310-981226 

Αρ. αίτησης: ΔΔ2023/16 

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/37/2023 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2023 

α) Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016. 
β) Η προσφορά θα υποβληθεί έως και την 20.03.2023 και ώρα 16:00 για το σύνολο της 
ζητούμενης υπηρεσίας, από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187719, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016.  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ: 
                               15/03/2023 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
                               20/03/2023 

ΑΔΑ: 6ΤΟΨ46ΜΨ84-86Μ





 
 

• Επιπρόσθετα, o προσκαλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Ποινικό Μητρώο 
ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από 
το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 
όπως ισχύει, (3) Φορολογική ενημερότητα, (4) Ασφαλιστική ενημερότητα, (5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νόμιμου Εκπροσώπου και  (6) 
Ισχύον καταστατικό (μόνο για νομικά πρόσωπα). 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το σχετικό Παράρτημα της σύμβασης, περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Επί πιστώσει ως εξής: Η πληρωμή τιμολογίων θα γίνει σε 15 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του 
τιμολογίου. 

• Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. 
 

ΑΔΑ: 6ΤΟΨ46ΜΨ84-86Μ
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