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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314569
Φαξ:  +30 2102517292
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.inedivim.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.inedivim.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (TCA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/
Νεολαίας που αφορούν στα Συμβόλαια TCA ετών 2021 και 2022
Αριθμός αναφοράς: 621/34/2022

mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr
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II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79951000 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
: 79951000-5.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 389.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
24% ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 314.225,81€, ΦΠΑ 24%: 75.414,19€). Στον προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη για το φόρο διαμονής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/06/2023
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας/ τιμής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 314 225.81 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των παρακάτω Δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA):
1. Εθνική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Youth participation in Erasmus+/Youth 
projects, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, και κυρίως των νέων με λιγότερες 
ευκαιρίες, στις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Μετακίνηση –μεταφορά συμμετεχόντων όπως αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές
Γ. Αγορά υλικού.
2. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Project Labs: Europe Goes Local, το 
οποίο στοχεύει στη δικτύωση και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ δήμων-μελών της στρατηγικής Europe Goes 
Local στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στη Χαλκιδική που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Αγορά υλικού.
3. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Raising Environmental Awareness, 
το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων και των φορέων νεολαίας σε οικολογικά θέματα για την 
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προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία αναφορικά με τις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+/
Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στο Βόλο που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Μετακίνηση –μεταφορά συμμετεχόντων όπως αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές
Γ. Αγορά υλικού.
4. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Roads to recognition of Youth Work, 
το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συζήτησης για την επίσημη αναγνώριση του Youth Work στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και του προγράμματος του Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Μετακίνηση –μεταφορά συμμετεχόντων όπως αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές
Γ. Αγορά υλικού.
5. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Towards Collaborative Practice (TCP) 
Forum “Social and Digital Innovation for Social Inclusion”, το οποίο αποτελεί συνέδριο που στοχεύει στην 
δικτύωση και ανταλλαγή πρακτικών με χαρακτηριστικά κοινωνικής και ψηφιακής καινοτομίας που ενισχύουν την 
κοινωνική συμπερίληψη στο πλαίσιο του προγράμματος του Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Μετακίνηση –μεταφορά συμμετεχόντων όπως αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές
Γ. Αγορά υλικού.
Δ. Λοιπές ανάγκες
6. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Accreditation: A strategic approach, το 
οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων νεολαίας για έναν πιο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων τους, 
καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους πάνω στη διαπίστευση της Βασικής Δράσης 1 στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στη Καβάλα που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Λοιπές ανάγκες.
Γ. Αγορά υλικού.
7. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Appetiser, το οποίο στοχεύει στην 
ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην υλοποίηση διακρατικών δραστηριοτήτων 
νεολαίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στην Αράχωβα που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Λοιπές ανάγκες.
Γ. Αγορά υλικού.
8. Εθνική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Youth Work at municipal level, το οποίο 
στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνώρισης του youth work σε επίπεδο Δήμων και δράσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Erasmus+/Νεολαία.
Οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου στη Καλαμάτα που περιλαμβάνει:
Α. Κάλυψη διαμονής – διατροφής (full board)
Β. Λοιπές ανάγκες.
Γ. Αγορά υλικού.
9. Διακρατική Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) με τίτλο Online Learning in

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 314 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/06/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ακούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης και να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
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 επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
• μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 3-ετία τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο (2Χ) της προ 
υπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης για την άρτια εκτέλεση της.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
Να διαθέτουν τον ελάχιστα απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό ήτοι:
α) να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον πέντε επαγγελματικά οχήματα δημοσίας χρήσεως μεταφοράς
επιβατών
β) Για την επάρκεια τους οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ενδεικτικό υλικό προτάσεων για όλες τις φάσεις και 
τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να προσκομίσουν με την προσφορά τους αναλυτικά έως 2 προτάσεις, για το κάθε παραδοτέο και 
υπο-παραδοτέο για όλες τις φάσεις και τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, σε 
μορφή έκθεσης και φωτογραφικού υλικού.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/09/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/09/2022
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procuremenmt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procuremenmt.gr

mailto:aepp@aepp-procuremenmt.gr
http://aepp-procuremenmt.gr


ΑΔΑ: 6Γ2Χ46ΨΖΣΠ-Ψ2Δ



6 / 6

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών αναφέρονται αναλυτικά στο Αρθρο 3 , 
Παραγραφο 3.4 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314567-75
Φαξ:  +30 2131314576
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/08/2022

mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr
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