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Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».   

2. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.14) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29.5.13) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

8. Του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23.7.13) «Φορολογία 

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
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9. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.1.13) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».   

10. Τη με αριθμό 4186/215/28.07.2015 (ΑΔΑ: 66OI46ΨΖΣΠ-Μ69)  Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκηρύσσει 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά 

βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 53.895,16€ μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου:  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  Α  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  

ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ Β 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  5  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ  –  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»  ΤΟΥ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα 

νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο 

έργο. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει 

συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος 

διαγωνισμού σε αυτήν:  

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997). 

Β) Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

του παρόντος άρθρου. 
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Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να 

περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη 

αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της 

αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε 

περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν 

να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η 

αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή 

και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120 ημέρες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 60 ημερών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 

λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
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- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (53.895,16€) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της πράξης.  

4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

 εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης (Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος), το αργότερο μέχρι τις 07-12-2016 και ώρα 

13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα τα εξής: 
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  

Α  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ Β «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΟΥ  

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  5  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ  –  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-12-2016 (ημέρα ΠΕΜΠΤΗ) και ώρα: 11:00 

π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως και την 07-12-

2016 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 13:00 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ 417, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ 111.43 

Την ένδειξη:  «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη 

ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.  

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται 

υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται 

από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο, θα είναι δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν 

τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα δύο 
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αντίγραφα θα υπάρχει η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα είναι επικρατέστερο του άλλου 

αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις 

ενδείξεις:  

 Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»)               

 Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.                        

 Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ). 

7. ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και 

τους φορείς της  περίπτωσης  α'  της  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  

Σημειωτέων  ότι  η παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  

(λ.χ.  πληρεξούσια, ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  

υποχρέωση  υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
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από την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  

με  τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται 

ότι δεν θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  

εγγράφων  με συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  

συμβάσεις  της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν  επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014”. 

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ε.  Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  Ελληνικής,  θα  

συνοδεύονται υποχρεωτικά  από  επίσημη  και  επικυρωμένη  αρμοδίως  μετάφρασή  τους  

στην  Ελληνική γλώσσα. 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον (υπό) φάκελο με τα 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως περιγράφονται συμπληρώνοντας παράλληλα τον 

παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 13. 
ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα, χωρίς 

να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, 

στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στις οποίες θα δηλώνει ότι: 

Α: 

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 

οικονομικού φορέα κατά τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016, ήτοι : 

1. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων έχει τηρήσει τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία προβλεπόμενη από 

εθνικές διατάξεις νόμου της χώρας 

εγκατάστασης).  

3. Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

4. Η συμμετοχή του δεν εμπίπτει σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 24 

του ν. 4412/2016. 

5. Η συμμετοχή του δεν εμπίπτει σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 48 

του ν. 4412/2016. 

6. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. 
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7. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό 

από τους διαγωνισμούς προμηθειών 

ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

8. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

προσωρινός Ανάδοχος της σύμβασης, 

θα προσκομίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

9. Δε θα επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

10. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει 

εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.  
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Β : 

11. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του 

υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. 

αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε 

άλλου νομικού προσώπου), καθώς 

και στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 

πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

τους ή της κατάθεσής της στο 

ταχυδρομείο:  

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

 Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΦΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο. 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

Δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως 

στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
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ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

Ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄166). 

ΣΤ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την  

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013. 
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Γ : 

12. Είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις καταβολής εισφορών 

σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 

και τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις.  

13. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

Επιμελητήριο αναγράφοντας και το 

ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης 

τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

14. Έχει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

15. Διαθέτει τους αναγκαίους 

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

καθώς και την εμπειρία για την 

εκτέλεση της σύμβασης 

Δ: 

16. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας 
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Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  

17. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού. 

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο 

έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 

επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το 

πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων 

περί εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4. Πρακτικό Δ.Σ ή διαχειριστή/ών περί 

έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση 

που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα 

τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

16PROC005435160 2016-11-23

ΑΔΑ: 6Ψ8Φ46ΨΖΣΠ-Ο9Π



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  Α  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ Β «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»  

ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  5  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ  

ΕΡΓΟΥ»  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ  –  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» 

 

 

21      
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2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, 

οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, 

οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε 

Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
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από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του 

Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με 

τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος 

του Έργου (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 

Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 

σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο 

για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

(leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη 

για την εκπλήρωση του Έργου 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της 

για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και 

την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
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της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.  

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν το 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Τέλος εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιληφθούν οι απαιτήσεις 

των παραγράφων 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος Α΄. 

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου 

υποφακέλου  με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για 

τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης 

(Παράρτημα Α), για την αξιολόγηση των Προσφορών καθώς και για τη δέσμευση του 

υποψηφίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Γενικές επισημάνσεις 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 

ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 
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διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη 

δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και 

Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά 

του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται. 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο (υπο)φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο, όπως παρατίθεται, 

χωρίς αλλαγές τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης κόστους :  

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει 

αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός 

διορθώνεται από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 

προσφερόμενες τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το 

κρίνει απαραίτητο, να στοιχειοθετήσουν και υποβάλουν αναλυτικά τη σύνταξη της 

οικονομικής τους προσφοράς. 

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός 

διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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εγγράφως διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουνε τον τρόπο υπολογισμού της 

οικονομικής προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι 

επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. 

11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα γίνει στις  08-12-2016 και ώρα 11:00 π.μ., στην 

αίθουσα 209 των Κ.Υ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής, παρουσία των εκπροσώπων των οικονομικών 

φορέων,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  µόνο  των   

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά  Συµµμετοχής» και «Τεχνική  Προσφορά».  Οι  (υπό)φάκελοι  

των οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  

γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως  µετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά  

Συµµμετοχής» και «Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν    

πρόσβαση  στο περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  µετά  την    

αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενό  των  

προσφορών  που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αξιολόγηση  θα  γίνει  µε  κριτήριο  ανάθεσης  τη συμφερότερη οικονομική προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά). Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  
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η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση αυτών  µέσω  της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  

ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα :  

•  Η  αρμόδια  της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  

ορισθεί  από  την  αναθέτουσα αρχή, προβαίνει  στη  διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υπό−φακέλων των προσφορών.  

•  Η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  

τα  κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών.  

•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  

προσφορών.  

•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  

της προσφοράς τους.  

•  Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες    

οικονομικούς φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  

οι οικονομικοί  φορείς  παρέχουν  τις  διευκρινίσεις  εντός  των  κατά  περίπτωση  προθεσμιών  

που τους ορίζονται.  

13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 

σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται ότι: 
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Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι στο ποσό των χιλίων 

εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.077,90  Ευρώ). 

 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο του χρηματοπιστωτικού τομέα που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις 

μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή 

χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και 

έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

 Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της 

υπογραφής της Σύμβασης – την  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται 

έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας   Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους 

δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική 

αίτησή τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 
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 Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο 

ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

ευρυνόμενων  αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ τους. 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η  

κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι (20)  ημερών  από  τη  σχετική  έγγραφη ειδοποίηση 

που  του  αποστέλλεται,  υποβάλλει σε  φάκελο  µε  την ένδειξη «∆ικαιολογητικά  

Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 

1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
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εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα  χωρίς να 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 

1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του.  

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. γ) Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 
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καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
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ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού 

προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει 

να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / 

Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση 

παράβασης όρου της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του 

έργου, 
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 αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά . 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή. 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

18. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και 

της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα 

και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1,0 τοις εκατό 

(1,00%) επί του προϋπολογισμού του έργου. Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν 
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βάσει του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

ii. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, 

δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από 

τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα 

Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 

iv. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

v. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς 

άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
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την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η 

απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

vi. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις 

Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

vii. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους. 

viii. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της 

Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

19. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα έχει η αρμόδια επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί με Απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η περιοδική και 

οριστική περαίωση του έργου θα γίνει με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη 

σύνταξη σχετικού πρακτικού, από την ορισθείσα επιτροπή.  

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται: 

 

 

 

 Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Δ.&Ο.Υ.),  
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o Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας (Τ.Π.&Δ.Μ.) του Ιδρύματος 

Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), τηλ: 213 131 4568-75 & 77, fax: 

213 131 4576, e-mail: dpk@ein.gr  

 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:  

 Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Δ.Π.Ν.&Δ.Β.Μ.),  

o Σωτήρχου Φωτεινή, τηλ: 213 131 4627, e-mail: sotirxou.f@inedivim.gr  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΜΠΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Πιλοτικη�  Εφαρμογη�  Διαδραστικη� ς – 
Βιωματικη� ς Εκπαιδευτικη� ς 
Τηλεο� ρασης» - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό την υλοποίηση δράσεων, 

προγραμμάτων και έργων για: (α) τη Διά Βίου Μάθηση, (β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη 

στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της νεανικής 

καινοτομίας, (γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη 

μαθητική και φοιτητική μέριμνα. 

  

 Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του είναι: 

 Η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση της νεανικής καινοτομίας. 

 Η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών, και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που 

αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση. 

 Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, 

προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας 

Γενιάς. 

 Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και αποτύπωση της σε κάθε στιγμής 

υφιστάμενης νομικής και πραγματικής κατάστασης των κτιριακών υποδομών που 

αφορούν στη μαθητική και φοιτητική στέγαση. 

 Η δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών για τη φοιτητική και μαθητική στέγαση. 
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1.2. Η Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 

Με την Α.Π.:9018-11/07/2016 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης" για συγχρηματοδότηση η Πράξη "Πιλοτική Εφαρμογή 

Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης", προϋπολογισμού 391.265,60€, με 

δικαιούχο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Σκοπός της Πράξης αυτής είναι η πιλοτική εφαρμογή διαδραστικής και βιωματικής 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου. 

Η διαδραστική και βιωματική εκπαιδευτική τηλεόραση αφορά στην παραγωγή και 

τηλεοπτική μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού με δημιουργούς και πρωταγωνιστές τους 

μαθητές, με όχημα σύγχρονες και μη παραδοσιακές μορφές έκφρασης, όπως ο 

κινηματογράφος, τα οπτικοακουστικά έργα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Φιλοδοξεί να 

αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και 

δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας. 

Στόχος της Πράξης είναι: 

 να προσφέρει μία νέα σύγχρονη διάσταση στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

 να ανανεώσει το ενδιαφέρον για το ρόλο της 

 να της προσδώσει νέα επικοινωνιακή δύναμη 

 να ανανεώσει τη θεματολογία της 

Οι εκπαιδευτικοί-μορφωτικοί στόχοι της Πράξης είναι: 

 η σύγχρονη εκπαίδευση, επιμόρφωση, και κοινωνικοποίηση των νέων 

 η δημιουργία νέων μαθησιακών διαδικασιών στον τρόπο προσέγγισης και 

πρόσληψης της γνώσης 

 ο συνδυασμός παροχής γνώσεων, εθελοντικής συμμετοχής και άμιλλας, με τη 

δημιουργία και την προσωπική έκφραση 

 η χρήση -με πειραματικό τρόπο- νέων διδακτικών μεθόδων 

 η ενεργοποίηση των μαθητών στην κατεύθυνση της πρωτογενούς δημιουργίας και 

έκφρασης 
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 η προαγωγή της ομαδικής εργασίας και συνεργασία στην αναζήτηση της γνώσης 

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση αποτελεί ένα μάθημα «γλωσσικό», προσφέροντας στους 

μαθητές τις βασικές αρχές γραμματικής και συντακτικού της, ραγδαία αναπτυσσόμενης στην 

εποχή μας, "γλώσσας των εικόνων", υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα 

της κριτικής προσέγγισης των ποικίλλων οπτικοακουστικών προϊόντων που μας κατακλύζουν 

και καθημερινά καταναλώνουμε. 

Οι στόχοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι: 

 η ενασχόληση των μαθητών με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές 

κατευθύνσεις, 

 η εμπλοκή των μαθητών με επιστήμονες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες σε ισότιμη, 

δημιουργική και παραγωγική βάση, 

 η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών που έχουν να κάνουν με την κατανόηση και την 

χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών και την εφαρμογή τους σε 

οποιοδήποτε γνωστικό και επαγγελματικό πεδίο. 

Φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η πιλοτική εφαρμογή μιας εκσυγχρονισμένης και 

πρωτοποριακής μορφής της παραδοσιακής εκπαιδευτικής τηλεόρασης, η οποία φιλοδοξεί 

να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και 

δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας. 

Ειδικότερα, η Πράξη αφορά στην παραγωγή ενός εβδομαδιαίου τηλεοπτικού 

προγράμματος αποτελούμενου από18 ωριαία τηλεοπτικά επεισόδια. 

Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια: 

 θα εξετάζεται ένα γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή θα εξεταστούν δέκα οκτώ (18) 

γνωστικά αντικείμενα. 

 το γνωστικό αντικείμενο θα παρουσιάζεται κάθε φορά από έναν έγκριτο 

πανεπιστημιακό που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο. 

 θα παρουσιάζονται οι εργασίες που έχουν προετοιμάσει για το θέμα δύο (2) σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (δηλαδή συνολικά τριάντα έξι  36 σχολεία θα λάβουν 

μέρος στην εκπομπή). Η εργασία του κάθε σχολείου θα έχει την μορφή μια ταινίας 

μικρού μήκους με υπόθεση, διάρκειας πέντε (5) έως επτά (7) λεπτών. 

Έτσι, στο πλαίσιο της εκπομπής θα παραχθούν και θα παρουσιαστούν: 
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 τριάντα έξι (36) μικρού μήκους ταινίες -μία (1) από κάθε σχολείο- σε σχέση με τα 

δέκα οκτώ (18) γνωστικά αντικείμενα. Με τη βοήθεια ενός επιστημονικού 

συμβούλου και ενός επαγγελματία σκηνοθέτη και με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα οι 

ίδιοι οι μαθητές γράφουν, σκηνοθετούν, παίζουν τους ρόλους, φτιάχνουν τα σκηνικά 

και τα κοστούμια, γράφουν τη μουσική και γυρίζουν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα 

μια πεντάλεπτη ταινία. 

Παράλληλα, σε κάθε επεισόδιο, εκτός της ταινίας μικρού μήκους που θα έχουν δημιουργήσει 

οι ίδιοι οι μαθητές, θα προβάλλονται: 

 Δύο (2) ταινίες-καταγραφές, μία (1) για κάθε σχολείο που συμμετέχει (συνολικά, 

δηλαδή, τριάντα έξι (36) ταινίες) που θα παρακολουθούν τη διαδικασία αναζήτησης, 

εύρεσης και πρόσληψης της γνώσης και της μεταμόρφωσής της σε δημιουργία, με 

όλες τις τυχόν δυσκολίες, τα απρόοπτα αλλά και τις επιτυχίες των μαθητών. 

Στο τέλος τα σχολεία θα επιβραβευτούν από Κριτική Επιτροπή και από τους τηλεθεατές, 

αφού η εκπομπή θα είναι διαδραστική με τη συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι 

εκφράζουν την γνώμη τους και επιβραβεύουν τις προσπάθειες των μαθητών. 

Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές κατευθύνσεις, τα οποία θα 

παρουσιαστούν στα επεισόδια και με τα οποία θα ενασχοληθούν οι μαθητές είναι τα 

ακόλουθα:  

1) H Ευρώπη σήμερα 

2) Το πολιτικό μας σύστημα – Θεσμοί 

3) Ανθρώπινα δικαιώματα (μετανάστευση – πρόσφυγες). Σεβασμός στη 

διαφορετικότητα 

4) Βιολογία (ο ανθρώπινος  οργανισμός,  διατροφή) 

5) Θετικά και αρνητικά της Τεχνολογίας 

6) Περιβάλλον και επιστήμη (κλιματικές αλλαγές) 

7) Αθλητισμός (ντόπινγκ κ.ά.) 

8) Σχολικός εκφοβισμός και δημιουργία ομάδων 

9) Κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

10) Μουσική 

11) Η Γλώσσα μας 

12) Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
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13) Η χρήση των φαρμάκων στην καθημερινότητά μας 

14) Street art 

15) Εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία,  

16) Brain drain 

17) Βιβλίο 

18) Σχέσεις των 2 φύλων 

Οι περιοχές εφαρμογής της Πράξης είναι οι εξής: 

 Στερεά Ελλάδα,  

 Πελοπόννησος,  

 Κεντρική Μακεδονία,  

 Αττική  

με την κατανομή που φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 1:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Στερεά Ελλάδα 2 

Πελοπόννησος  2 

Κεντρική Μακεδονία 8 

Αττική 24 

ΣΥΝΟΛΟ 36 

Πίνακας 1: Περιοχές Εφαρμογής της Πράξης 

 

 

2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, ο Ανάδοχος του παρόντος έργου θα 

παράσχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και θα μεταφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή 

τεχνογνωσία σε θέματα εκπαιδευτικής προσέγγισης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 

υποστήριξης και συντονισμού της καλλιτεχνικής πτυχής του έργου, καθώς και στην εν γένει 

υποστήριξη της επιχειρησιακής διοίκησης του έργου.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την παραγωγή 

των δεκαοχτώ (18) τηλεοπτικών εκπομπών που περιγράφονται παραπάνω και θα 

συνεργαστεί με την Ομάδα Έργου για την αρτιότερη οργάνωση και υλοποίηση της δράσης. 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά: 

 τη σύνταξη του πλάνου προγραμματισμού ενεργειών και υλοποίησης της 

πράξης 

 την κατάρτιση εγχειριδίων επιμόρφωσης 

 τη διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των υπεύθυνων 

καθηγητών ανά περιφέρεια εφαρμογής 

 την κατάρτιση εγχειριδίων επιμόρφωσης των ομάδων των μαθητών ανά 

Περιφέρεια εφαρμογής 

 την υποβολή μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων σχετικά με τον συντονισμό και 

την υλοποίηση του έργου 

 την επιμέλεια τριάντα έξι (36) σεναρίων  

 τα κείμενα δέκα οκτώ  (18) τηλεοπτικών εκπομπών  

Στο πλαίσιο του έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προβεί στην κατάρτιση του πλάνου και του 

οδηγού ενεργειών υλοποίησης της Πράξης, την επιστημονική επίβλεψη της διαδικασίας, την 

επιμέλεια των σεναρίων και των κειμένων των μαθητών.  

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου, καθώς και η υποστήριξη κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης των 

μαθητών.  

Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες κειμενογράφησης για την επιμέλεια των 

σεναρίων και των κειμένων των μαθητών, καθώς και για τη δημιουργία των απαραίτητων 

κειμένων για την παραγωγή των τηλεοπτικών εκπομπών.  
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Τέλος, θα παρέχεται υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα παραγωγής τηλεοπτικών 

εκπομπών και δημιουργίας μικρού μήκους ταινιών (π.χ. συμμετοχή στη κατάρτιση 

τεχνικών προδιαγραφών για σχετικές προκηρύξεις). 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αναλύονται ως εξής: 

2.1. Υπηρεσίες που θα παράσχει ο Ανάδοχος 

2.1.1. Σχεδιασμός, Συντονισμός και Προγραμματισμός του Έργου 

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που 

θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης και καθ' όλη τη διάρκεια της, και 

θα τις προγραμματίσει χρονικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν την απαραίτητη για την υλοποίησή 

τους χρονική τους διάρκεια, τη λειτουργική, χρονική και χωρική τους συσχέτιση καθώς και το 

πρόγραμμα και την ανάγκη συντονισμού όλων των ετερογενών εμπλεκόμενων παραγόντων. 

Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα επιβλέψει την 

υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού, φροντίζοντας για την έγκαιρη ενημέρωση και 

ενεργοποίηση των εμπλεκομένων, την έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών πόρων, την 

παρακολούθηση της εξέλιξης των ενεργειών, την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών ή / και 

αναθεώρησης του προγραμματισμού σε περίπτωση αποκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό. 

 

2.1.2. Συντονισμός του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα σχεδιάσει το εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς 

και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια με σκοπό την επιμόρφωση τόσο των 

υπεύθυνων καθηγητών (3ωρη), όσο και των ομάδων μαθητών (4ωρη).  

Στο πλαίσιο του συντονισμού του εκπαιδευτικού σχεδιασμού εντάσσονται οι ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

1) Συγγραφή των απαιτούμενων εγχειριδίων και ερωτηματολογίων 

2) Παραγωγή εγχειριδίων και ερωτηματολογίων 

3) Οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 

πλαίσιο του έργου 
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4) Σχεδιασμός επιμορφωτικών σεμιναρίων στους καθηγητές και στους μαθητές ανά 

περιφέρεια εφαρμογής 

5) Συντονισμός και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων της 

Πράξης 

6) Μετακινήσεις συνεργατών σε σχολεία (Εισιτήρια – Ξενοδοχείο- Διατροφή). 

Ενδεικτικά, τα πεδία που αποτελούν το αντικείμενο της επιμόρφωσης είναι τα κάτωθι:   

 η μετατροπή ενός γνωστικού αντικειμένου σε δραματουργία 

 η μεθοδολογία για την μετατροπή 

 οι βασικές αρχές της οπτικοακουστικής αφήγησης 

 οι τρόποι που μπορεί κανείς να αφηγηθεί μία ιστορία με εικόνες και ήχους 

 η μέθοδος υλοποίησης του έργου 

 οι συντελεστές για την δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου 

 οι επί μέρους γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού 

έργου (φωτισμοί, λήψεις, ηχοληψία, μοντάζ, κλπ.) 

 ορολογία της δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου 

 εισαγωγή στα βασικά εκφραστικά μέσα της κινηματογραφικής τέχνης όπως είναι οι 

έννοιες του κάδρου, του πλάνου, του μοντάζ, του τράβελινγκ, κλπ 

 

2.1.3. Επιστημονική Επίβλεψη / Καλλιτεχνική Επιμέλεια των Σχολικών 
Ταινιών 

Στο πλαίσιο της επιστημονικής επίβλεψης / καλλιτεχνικής επιμέλειας των σχολικών ταινιών 

εντάσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

1) Επιμέλεια σεναρίων εκπαιδευτικών ταινιών μαθητών 

2) Σεμιναριακή ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων – εισήγηση 

3) Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης (3ωρη) των υπεύθυνων 

καθηγητών ανά Περιφέρεια σε τριάντα έξι (36) σχολεία 

Τα σεμινάρια θα αφορούν θεματολογία αντίστοιχη με αυτήν των σεναρίων και των 

εγχειριδίων, δηλαδή, ενδεικτικά: 

 τη μετατροπή ενός γνωστικού αντικειμένου σε δραματουργία 

 τη μεθοδολογία για την μετατροπή 
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 τις βασικές αρχές της οπτικοακουστικής αφήγησης 

 τους τρόπους που μπορεί κανείς να αφηγηθεί μία ιστορία με εικόνες και ήχους 

 τη μέθοδο υλοποίησης του έργου 

 τους συντελεστές για την δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου 

 τις επί μέρους γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού 

έργου (φωτισμοί, λήψεις, ηχοληψία, μοντάζ, κλπ.) 

 την ορολογία της δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου 

 την εισαγωγή στα βασικά εκφραστικά μέσα της κινηματογραφικής τέχνης όπως είναι 

οι έννοιες του κάδρου, του πλάνου, του μοντάζ, του τράβελινγκ. 
 

2.1.4. Επίβλεψη / Επιμέλεια Τηλεοπτικών Εκπομπών 

Στο πλαίσιο της επίβλεψης / επιμέλειας τηλεοπτικών εκπομπών εντάσσεται η σύνταξη και η 

επιμέλεια των κειμένων των Τηλεοπτικών Εκπομπών καθώς και η  συνολική καλλιτεχνική 

επιμέλεια των εκπομπών. Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει σε επίπεδο σύλληψης (conceptual 

level) τη δομή, τη διάρθρωση, την αισθητική και την  δραματουργία της κάθε τηλεοπτικής 

εκπομπής, που εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί κατά την υλοποίηση της αντίστοιχης 

εκπομπής. 

Η επιμέλεια αφορά τις δεκαοκτώ (18) τηλεοπτικές εκπομπές που θα προετοιμαστούν για 

προβολή. 

 

2.2. Οργανωτικό Σχήμα Λειτουργία του Υποψήφιου Αναδόχου 

O υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου θα 

πρέπει το Οργανωτικό Σχήμα που θα προτείνει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις 

εκτέλεσης του έργου: 

 ενδελεχής σχεδιασμός / προγραμματισμός του έργου 

 συστηματική επιχειρησιακή διοίκηση του έργου 

 κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων της θεματικής περιοχής που εμπίπτει το έργο 

 μεταφορά τεχνογνωσίας του υποψήφιου Αναδόχου στα στελέχη των εμπλεκόμενων 

φορέων 
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Σ’ αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και 

οι διαδικασίες επικοινωνίας, ώστε να διαμορφωθεί µία συγκεκριμένη δομή, η οποία θα 

συμβάλει στο βέλτιστο συντονισμό και διοίκηση του έργου και θα ελαχιστοποιεί τις όποιες 

χρονικές παρεκκλίσεις. 

Το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα του υποψήφιου Αναδόχου θα περιλαμβάνει διακριτά 

επίπεδα, με αντίστοιχες αρμοδιότητες και την ανάλογη στελέχωση, προκειμένου να καλύπτει 

τους ακόλουθους τομείς δράσης: 

 τον Συντονισμό του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

 την Επιστημονική Επίβλεψη / Καλλιτεχνική Επιμέλεια των Σχολικών Ταινιών 

 την Επίβλεψη / Επιμέλεια των Τηλεοπτικών Εκπομπών 

 την Επιχειρησιακή Διοίκηση του Έργου 

και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 τη διοίκηση και παρακολούθηση του έργου σε καθημερινή βάση 

 τη συμμετοχή του Φορέα Υλοποίησης 

 τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων 

 την ευελιξία στην λήψη αποφάσεων 

 

2.3. Προδιαγραφές Ποιότητας Υπηρεσιών Αναδόχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που θα 

παράσχει χρησιμοποιώντας μεθοδολογία κι εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότερα: 

2.3.1. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών / 
Παραδοτέων 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Παραδοτέων θα περιγράφει 

το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το στάδιο της υλοποίησης του 

έργου (π.χ. διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, οι απαιτήσεις και προσδοκίες ποιότητας, οι 

αρμοδιότητες κλπ). Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μια Πολιτική 
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Ποιότητας, προκειμένου να αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου, να ελέγχει την 

ποιότητα των παραδοτέων του, καθώς και να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του 

συνόλου του έργου. 

2.3.2. Σύστημα Επικοινωνίας 

Το Σύστημα Επικοινωνίας που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος για την επικοινωνία του τόσο με 

την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να 

καθοριστεί και συστηματοποιηθεί για το σύνολο των δραστηριοτήτων του υποψήφιου 

Αναδόχου και σε όλα τα επίπεδα του Οργανωτικού Σχήματος Λειτουργίας. 

Οι προτεινόμενες από τον υποψήφιο Ανάδοχο διαδικασίες επικοινωνίας θα συμβάλλουν 

στην συνεργασία και την ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, στη 

μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ευελιξία λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 

συστήματος επικοινωνίας θα προβλέπονται: 

 οι εμπλεκόμενοι ρόλοι 

 οι μηχανισμοί επικοινωνίας 

 τα έντυπα επικοινωνίας 

 η μεθοδολογία επιχειρησιακής διοικητικής ενημέρωσης 

 

2.3.3. Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Το Σύστημα Διαχείρισης  Κινδύνων του Αναδόχου θα συμβάλει στον εντοπισμό των κινδύνων, 

στην ανάλυση των επιπτώσεων τους και στον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για 

τη διαχείριση τους, με στόχο τον περιορισμό της εμφάνισης προβλημάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα, το σύστημα διαχείρισης θα συστηματοποιεί την 

αναγνώριση και την αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και την αναζήτηση και την επιλογή της 

κατάλληλης τεχνικής διαχείρισης τους. 

2.3.4. Ομάδα Έργου του Υποψηφίου Αναδόχου 

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και 

πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, 

σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας στους 

ακόλουθους τομείς δράσης: 

16PROC005435160 2016-11-23

ΑΔΑ: 6Ψ8Φ46ΨΖΣΠ-Ο9Π



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  Α  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ Β «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»  

ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  5  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ  

ΕΡΓΟΥ»  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ  –  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» 

 

 

51      

 τον Συντονισμό του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

 την Επιστημονική Επίβλεψη / Καλλιτεχνική Επιμέλεια των Σχολικών Ταινιών 

 την Επίβλεψη / Επιμέλεια των Τηλεοπτικών Εκπομπών 

 την Επιχειρησιακή Διοίκηση του Έργου 

3.  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Υποψήφιου Αναδόχου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα,: 

3.1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: 

 Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 

δηλαδή για τα έτη 2014, 2015 και 2016 μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 70% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 

 Σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 

υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, δηλαδή 

για τα έτη 2014, 2015 και 2016, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
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3.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, με 

τα οποία να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία  

o στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για 

την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων, στην εκπόνηση 

Εμπειρογνωμοσύνης, παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα 

ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

o επιχειρηματική δομή, συνεργασίες, 

o τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

o παρεχόμενες υπηρεσίες  

o μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση 

του έργου 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.  

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 

μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχει ολοκληρώσει: 

 ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την υποστήριξη φορέα στη διοίκηση, 

οργάνωση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου έργου, 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του ενός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής έναν 

Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τελευταία 3 έτη. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος 
&ημ/νία) 

         

Όπου: 

 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση 

πελάτη – ιδιώτη: 

- εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος ή Ευρύτερος Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από 

την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

- εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η 

σχετική Σύμβαση Έργου. 
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Τέλος, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους 

ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας .  

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 το 25% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από 

υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου.  

 να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο ή στέλεχος, με 

επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, σε Διαχείριση 

Έργων,  

 να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες 

ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία, η οποία είναι 

σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) 

Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του. Τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι τα κάτωθι: 

Για τον Σύμβουλο / Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: 

 Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος Σπουδών  

 Εμπειρία στη διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (τουλάχιστον 5ετής) 

Για τον Σύμβουλο / Συντονιστή για την καλλιτεχνική επιμέλεια της δημιουργίας των 

ταινιών: 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Αποδεδειγμένη θεωρητική εξειδίκευση στη συγγραφή σεναρίου 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία ως σεναριογράφος 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σκηνοθεσία 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση παραγωγής 

 Διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση 

Για τον Σύμβουλο / Συντονιστή για την καλλιτεχνική επιμέλεια των τηλεοπτικών 

Εκπομπών: 
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 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον 15 τηλεοπτικές παραγωγές (ως 

ηθοποιός ή σκηνοθέτης)  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση παραγωγής τηλεοπτικών προϊόντων 

Για το Στέλεχος υποστήριξης της Επιχειρησιακής Διοίκησης του Έργου: 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

 Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο 

πεδίο της Υλοποίησης ή/και Διαχείρισης ή/και Παρακολούθησης ή/και Αξιολόγησης 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων είτε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε σε έργα 

για την υποστήριξη φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 Εμπειρία συντονισμού σύνθετων έργων, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε οργανισμούς 

δημοσίου. 

 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας  

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 

προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ    ........................................... 
Ημερομηνία έκδοσης    ...........................  
Προς:        …………………………. 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ ………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό του …………………….……………για εκτέλεση του Έργου 
«…………………….. …………………………»,  συνολικής αξίας ……… € σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξη της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  
Ημερομηνία έκδοσης...........................  
Προς: ……………… 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
……  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 
σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον 
πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας 
από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την 
επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                        

Σ ύ μ β α σ η  Ν ο …  

Στην Αθήνα, σήμερα …/…/……, ημέρα ……………., οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, 

αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», όπως 

μετονομάσθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Φ.Ε.Κ. 2508/4-11-2011 τ.Β’) που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τoν Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. ………………………. το οποίο στην συνέχεια θα αποκαλείται 

«ΙΔΡΥΜΑ» και αφετέρου η ……….. με την επωνυμία «………………………………………………..» και 

δ.τ.: ……………… με ΑΦΜ: ……………., ΔOY.: …………………….., με έδρα: ………………………………….., 

εκπροσωπούμενη για τη σύναψη της παρούσας από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτής κ ……………………., σύμφωνα με το από ………………….. καταστατικό αυτής, που από τώρα 

θα ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  συμφωνούμε και δεχόμαστε τα παρακάτω: 

Το «ΙΔΡΥΜΑ» προκήρυξε διενήργησε Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών………………………………………., όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στη συνημμένη 

τεχνική περιγραφή του έργου.  Το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ.: ……………………. Εγκριτική διαταγή του  Δ/ντα 

Συμβούλου /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατακύρωσης αποτελέσματος του Π.Μ.Δ. 

 

Με την παρούσα το «ΙΔΡΥΜΑ» αναθέτει την παροχή υπηρεσιών ………………………………. στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:  

1) Το «ΙΔΡΥΜΑ» αναθέτει με τη παρούσα την  παροχή 

υπηρεσιών……………………………………………., στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμή #.......................€# μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και #......................€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2) Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής  

παραλαβής από αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον 

Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» για την 

πληρωμή του θα εκδώσει τα παρακάτω παραστατικά : 

3) Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από .../.../…...έως …/.../……. Η 

παροχή των υπηρεσιών του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», θα γίνει σύμφωνα με το φάκελο της προσφοράς 

του, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και της παρούσας σύμβασης.  

4) Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, οι όροι της με αριθ.: 620/ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2015 

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, της τεχνικής προδιαγραφής και του τιμολόγιου 
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προσφοράς, αποτελούν ένα σώμα και συμφωνούνται σαν ουσιώδεις, το δε «ΙΔΡΥΜΑ» καμία 

άλλη υποχρέωση έχει εκτός αυτών που με την παρούσα συμφώνησε. 

5) Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό: ……………… της Τράπεζας ………………., αξίας 

#...........................€#.  

6) Ρητά συμφωνείται ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα στη καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι 

οποίες δεν πρέπει να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Σ.Σ.Ε., τήρηση του 

νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λπ. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οιαδήποτε παράβαση των προηγουμένων, το «ΙΔΡΥΜΑ» 

δικαιούται αμέσως και αζημίως να καταγγείλει την παρούσα με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

7) Κάθε τροποποίηση της παρούσας αποδεικνύεται γραπτά, αποκλειομένου οποιουδήποτε 

άλλου μέσου αποδείξεως του όρκου μη εξαιρουμένου. 

8) Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, 

αρμόδια Δικαστήρια είναι τα ευρισκόμενα στην Αθήνα. 

9) Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα η οποία αφού διαβάστηκε, 

υπογράφτηκε ως έπεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα, εκ των οποίων 

έλαβε τέσσερα (4) το «ΙΔΡΥΜΑ» και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                                                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                               

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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