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 Αθήνα, 22/04/2019 
  
  

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 213 1314567 - 74  
E mail : dpk@ein.gr  

 

 

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/12/2019 
 
 
 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει 

κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί 

δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από 

προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και 

λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την 

αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 

 

Έχοντας υπ΄ όψη :  

α) Την με αριθμό 6136/364/03.04.2019 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Σας καλούμε 

 

την Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 10.00 στο κτίριο των Κ.Υ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού 

Αχαρνών 417 στην Αθήνα στο 2ο όροφο , για συμμετοχή της εταιρείας σας σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με περιγραφή  « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. και ΔΕΜ.& Τ.Υ. » με προϋπολογισθείσα αξία 60.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 75 ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής Σύμβασης . 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  

   

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών και την απρόσκοπτη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ.) του Τμήματος 

Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών (Τ.Π.Υ.&Δ.) και του Τμήματος Διαχείρισης 

Ειδικών Δράσεων (Τ.Δ.Ε.Δ.) όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω για διάρκεια ενός 

έτους, είναι αναγκαία η προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού αναδόχου που θα 

προσφέρει εξειδικευμένο προσωπικό , εν όψει των νέων αρμοδιοτήτων που καλείται να 

φέρει εις πέρας η Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ./Τ.Π.Υ.&Δ και Τ.Δ.Ε.Δ. με την εφαρμογή του ν.4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα κληθεί να προσφέρει υπηρεσίες, που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών, καθώς 

και του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων/Ομάδα Έργου ενίσχυσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του έργου Διαχείρισης και Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. της Διεύθυνσης 

Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως συνοπτικά καταγράφονται 

παρακάτω: 

 

- Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής της Εγκυκλίου Παροχής Μόνιμων Οδηγιών 

Σίτισης από πλευράς Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. 

- Οργάνωση εγγράφων και φορμών για την αποστολή των απαιτούμενων 

στοιχείων από τις Εστίες, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. 

- Συγκέντρωση Δεδομένων από τις Εστίες, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.  

- Οργάνωση επεξεργασίας των Στοιχείων Ελέγχου από τις Εστίες, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. 

- Στατιστική Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. 

- Παροχή στοιχείων προς το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τα τμήματα Οικονομικού και 

Προμηθειών. 

- Έλεγχος εφαρμογής Οδηγιών Σίτισης στις Εστίες. 

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Εστίες, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. για την 

βέλτιστη εφαρμογή. 

- Σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση των Λειτουργιών Σίτισης των Εστιών. 
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- Έλεγχος και Σύνταξη Απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών για τις Λειτουργίες 

των Εστιών (Συνεργεία ενίσχυσης προσωπικού κ.α.). 

- Αρχειοθέτηση και Οργάνωση των Συγκεντρωμένων Στοιχείων. 

- Αξιολόγηση και Κοστολόγηση Αιτημάτων των Εστιών, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.   

 

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΔΟΜΩΝ 

 

Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

A.1  Παρακολούθηση, υποστήριξη και συντονισμός του έργου σε δέκα πέντε (15) 

Φοιτητικές και Σπουδαστικές Εστίες και σε δύο (2) Δομές με συνολικό αριθμό 

δυναμικότητας στέγασης φοιτητών που ανέρχεται σε 7.811 κλίνες, με συνολικό αριθμό 

φοιτητών δικαιούχων σίτισης που ανέρχεται σε 13.229 δικαιούχους, παραλαβή 

ενημερωτικών και προς διεκπεραίωση υπηρεσιακών εγγράφων (περίπου 8.500 κατ’ 

έτος). Καθημερινή επικοινωνία με τους Υπόλογους και υπαλλήλους των εστιών και των 

δομών για παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και εν γένει επίλυση πιθανών προβλημάτων. 

A.2  Παραλαβή, καταχώρηση, δημιουργία και διεκπεραίωση εγγράφων (υπηρεσιακά 

σημειώματα, εγκρίσεις δαπανών, ακριβή αντίγραφα αυτών κ.λ.π.) που αφορούν 

αιτήματα εστιών και δομών, ( περίπου 3.500 κατ’ έτος ) για πάγιο εξοπλισμό, γραφική 

ύλη, αναλώσιμα υλικά, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες και οφιοαπωθήσεις, 

επισκευές και συντηρήσεις, μικροβιολογικοί έλεγχοι νερού και τροφίμων, φύλαξη, 

καθαριότητα, θέρμανση κ.λ.π.  

A.3  Διαχείριση καθημερινής αλληλογραφίας (κατά μέσο όρο 18) είτε ηλεκτρονικής 

είτε φυσικής και καταμερισμός στην ΟΕ. 

A.4  Συγκρότηση και τήρηση φυσικού αρχείου διαχείρισης των Φοιτητικών και 

Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και των Σ.Δ.Ε. (περίπου 100) 

ευθύνης του Τ.Π.Υ.&Δ. 

Α.5 Παραλαβή, καταχώρηση, δημιουργία και διεκπεραίωση εγγράφων (υπηρεσιακά 

σημειώματα, εγκρίσεις δαπανών, ακριβή αντίγραφα αυτών κ.λ.π. περίπου 3.000 κατ’ 

έτος) που αφορούν αιτήματα Σ.Δ.Ε. πάγιου εξοπλισμού. 

Α.6 Επικοινωνία με Διευθυντές και υποδιευθυντές των Σ.Δ.Ε., 150 τον αριθμό 

περίπου για παροχή οδηγιών, επεξηγήσεων και λοιπών πληροφοριών που αφορούν την 

διαχείριση τους. 

A.7  Επικοινωνία με ωφελούμενους εξωτερικούς συντελεστές/συνεργάτες του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέα Γενιάς, Σ.Δ.Ε., κ.λ.π.). 

A.8  Έρευνες αγοράς δια φυσικού ή ηλεκτρονικού τρόπου (διαδίκτυο) περίπου 2.000 

ετησίως για την αξιολόγηση, κοστολόγηση και εξαγωγή προϋπολογισμού για τις δαπάνες 

που αφορούν τα αιτήματα των Εστιών, Δομών και Σ.Δ.Ε. και οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για αιτήματα ομοειδών  προϊόντων σε διαφορετικές μονάδες και σε διαφορετικό χρόνο. 

A.9  Σύνταξη ανά μήνα αναφορών και στατιστικών στοιχείων των 17 εστιών και δομών 

για ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
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Α.10 Υπολογισμός και σύνταξη προϋπολογισμών για τις πάγιες ανάγκες των εστιών και 

δομών όπως φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση κ.λ.π. (περίπου 200 κατ’ έτος). 

Α.11 Καθορισμός προδιαγραφών τροφίμων, μηνιαία παρακολούθηση και έλεγχος 

συστηματικής τήρησης όλων των προαπαιτούμενων για την εναρμόνιση με το σύστημα 

HACCP για τις 11 εστίες και δομές που διαθέτουν χώρους μαγειρείων. 

Α.12 Συστηματικός μηνιαίος έλεγχος για την εφαρμογή του προγράμματος συσσιτίου 

που θα εξασφαλίζει την υγιεινή και ολοκληρωμένη διατροφή των σιτιζομένων στις 11 

εστίες και δομές που διαθέτουν χώρους εστιατορίων. 

Α.13 Δειγματοληπτικός έλεγχος 12 φορές ετησίως ποιότητας τροφίμων και ειδών. 

Α.14  Εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου 

απολυμάνσεων και μικροβιολογικών ελέγχων νερού και τροφίμων από τέσσερις (4) έως 

δώδεκα (12) φορές ετησίως ανάλογα με το είδος του ελέγχου στις 17 εστίες και δομές 

και πιθανές ενέργειες για αποκατάσταση προβλημάτων. 

Α.15 Ανάλυση μία (1) φορά κάθε μήνα των οικονομικών στοιχείων για τον 

προσδιορισμό της πραγματικής δαπάνης (κοστολόγηση) που απαιτείται για 

οποιαδήποτε λειτουργία ή έργο της υπηρεσίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

κόστους. 

Α.16 Σύνταξη, μελέτη, εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς περίπου 60 

ετησίως κατόπιν επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων 

λήψης αποφάσεων. 

Α.17 Συλλογή μηνιαία στατιστικών στοιχείων για τις ανάγκες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Α.18 Συνεντεύξεις και έρευνες περίπου δύο (2) φορές τον μήνα για συγκέντρωση 

στοιχείων από διάφορες πηγές. 

 

Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ  Τ.Π.Υ.Δ. 

 

Β.1  Προετοιμασία για αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης και εγκρίσεις  δαπανών 

των Εστιών και Δομών (ενημέρωση τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου για εξέλιξη των 

αιτημάτων μέχρι την οριστική έγκριση, εκτυπώσεις φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών 

περίπου 5.000 ετησίως, αναζήτηση των ελλιπόντων δικαιολογητικών από κάθε μονάδα, 

κ.λ.π.) 

Β.2  Αρχειοθέτηση, αιτημάτων, εγκρίσεων, αποφάσεων των Εστιών και Δομών. 

Αρχειοθέτηση των αιτημάτων για ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης δαπάνης με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, των εγκρίσεων δαπανών και τα ακριβή αντίγραφα αυτών 

με συνολικό αριθμό περίπου 8.500 εγγράφων κατ’ έτος. 

Β.3  Αρχειοθέτηση, αιτημάτων, εγκρίσεων, αποφάσεων των Φ.Ε., Σ.Ε. και Δομών. 

Αρχειοθέτηση των αιτημάτων για ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης δαπάνης με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, των εγκρίσεων δαπανών και τα ακριβή αντίγραφα αυτών 

σε περίπου 22 φακέλους τήρησης φυσικού αρχείου των παραπάνω μονάδων. 

Β.4 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη των Εστιών και Δομών τουλάχιστον σε 

3.000 και πλέον περιπτώσεις για επίλυση και προώθηση των αιτημάτων τους.   
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Β.5   Αίτηση για ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης δαπάνης, συγκέντρωση 

όλων των απαιτούμενων υπογραφών, λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και αποστολή της 

έγκρισης δαπάνης στα συναρμόδια τμήματα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στις αντίστοιχες Εστίες, 

Δομές (διεκπεραίωση και προώθηση σε περίπου 2.000 έγγραφα). 

Β.6  Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών του τμήματος. 

Β.7   Προετοιμασία για μηνιαία εξαγωγή αναφορών για ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

 

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Π.Υ.Δ. 

 

Γ.1  Εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας που αφορά το εργατικό δίκαιο για τις νόμιμες 

αμοιβές των απασχολούμενων προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της κοστολόγησης 

της πάγιας παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας κ.λ.π. προς τις Φοιτητικές και 

Σπουδαστικές Εστίες. 

Γ.2  Σύνταξη προϋπολογισμών (περίπου 200 κατ’ έτος) για τις πάγιες παροχές 

υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, σίτισης εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, για την 

διενέργεια διαγωνισμών κ.λ.π. 

Γ.3  Παρακολούθηση ανά εβδομάδα της πορείας προϋπολογισμού των μονάδων για 

την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών αυτών ανάλογα με την ροή των δαπανών, 

τακτικών και έκτακτων. 

Γ.4  Υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών του Τ.Π.Υ.&Δ για την παραλαβή των 

8.500 περίπου ενημερωτικών και προς διεκπεραίωση εγγράφων των Φ.Ε. και Σ.Ε. και των 

περίπου 2.700 αντίστοιχα εγγράφων των Σ.Δ.Ε. ως επίσης και επικοινωνία με τους 

Διευθυντές ή υποδιευθυντές των 100 περίπου Σ.Δ.Ε. για ενημερώσεις, οδηγίες, 

επεξηγήσεις και επικοινωνία με εξωτερικούς ωφελούμενους συντελεστές/συνεργάτες 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. όπως Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ., Σ.Δ.Ε., κ.λ.π.).   

Γ.5 Κατάρτιση ετησίων πινάκων με τα πλήρη στοιχεία των δεδομένων των 

Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών που αφορούν την διαμονή βάσει της 

δυναμικότητας των 7.811 κλινών των εστιών και τα δεδομένα που αφορούν την 

επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου για την σύνταξη 

τεχνικών προδιαγραφών , τη σίτισης, της φύλαξης, της καθαριότητας και των επισκευών-

συντηρήσεων καθώς και η εξαγωγή αναφορών συμπερασμάτων βάσει των στοιχείων 

που χορηγούνται από τις μονάδες και κατόπιν επεξεργασίας αυτών καθώς και 

συγκρότηση και τήρηση φυσικού αρχείου διαχείρισης των περίπου 100 Σχολείων  

Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Γ.6  Συμμετοχή στην σύνταξη περίπου 20-30 εισηγήσεων-αποφάσεων του 

Τ.Π.Υ.&Δ./Δ.Ε.Μ.Τ.Υ. προς το Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την παροχή Οικονομικών δεδομένων 

και στοιχείων. 

Γ.7 Έγκριση αιτημάτων εξοπλισμού των Φ.Ε. και Σ.Ε. καθώς και των Σ.Δ.Ε. (ανέρχονται 

περίπου σε 3.800 ετησίως), ως επίσης και αιτημάτων που αφορούν ανάγκες και δαπάνες 

λειτουργίας καθώς και αρχειοθέτηση αυτών. 

Γ.8 Καταγραφή, παρακολούθηση δαπανών των 100 περίπου Σ.Δ.Ε. σε συνάρτηση με 

τον προϋπολογισμό της ΓΓΔΒΜΝΓ. 
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Γ.9 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη των Σ.Δ.Ε. σε 1.200 τουλάχιστον 

περιπτώσεις ετησίως για επίλυση και προώθηση των αιτημάτων τους. 

Γ.10 Προετοιμασία για μηνιαία εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για 

ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της ΓΓΔΒΜΝΓ. Διασταύρωση του εγκεκριμένου από την 

ΓΓΔΒΜΝΓ πίνακα των εγκρίσεων προμήθειας εξοπλισμού με τα αιτήματα των Σ.Δ.Ε. 

 

 

  Δ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

 

Δ.1  Εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας που αφορά την εναρμόνιση με το σύστημα 

HACCP κατόπιν μηνιαίας παρακολούθησης. 

Δ.2  Συστηματικός μηνιαίος έλεγχος για την εφαρμογή του προγράμματος συσσιτίου 

που θα εξασφαλίζει την υγιεινή και ολοκληρωμένη διατροφή των σιτιζόμενων φοιτητών 

και σπουδαστών οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 13.230 δικαιούχους. 

Δ.3  Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας τροφίμων και ειδών έως και δώδεκα (12) 

φορές κατ’ έτος στις 11 εστίες που διαθέτουν χώρους μαγειρείων και εστιατορίων. 

Δ.4 Διενέργεια ελέγχου απολυμάνσεων χώρων και μικροβιολογικών ελέγχων νερού 

και τροφίμων από τέσσερις (4) έως και δώδεκα (12) φορές κατ’ έτος ανάλογα με το είδος 

του ελέγχου και την δυναμικότητα της κάθε εστίας. 

Δ.5  Εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου 

απολυμάνσεων και μικροβιολογικών ελέγχων νερού και τροφίμων που 

πραγματοποιούνται στις εστίες έως και δώδεκα (12) φορές κατ’ έτος και πιθανές 

ενέργειες για αποκατάσταση προβλημάτων. 

 

Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ε.1 Ανάλυση μηνιαία οικονομικών στοιχείων για τον προσδιορισμό της πραγματικής 

δαπάνης (κοστολόγηση) που απαιτείται για οποιαδήποτε λειτουργία ή έργο της 

υπηρεσίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κόστους. 

Ε.2 Σύνταξη, μελέτη, εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς περίπου 60 κατ’ 

έτος, κατόπιν επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων των 17 εστιών και δομών για 

εξαγωγή συμπερασμάτων λήψης αποφάσεων. 

Ε.3 Συλλογή μηνιαία, στατιστικών στοιχείων από το σύνολο των δέκα επτά (17) 

εστιών και δομών για τις ανάγκες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ε.4 Συνεντεύξεις και έρευνες δύο (2) φορές ανά μήνα, για συγκέντρωση στοιχείων 

από διάφορες πηγές. 

 

Ο Ανάδοχος και οι προστιθέντες αυτού για την εκτέλεση της  Σύμβασης, απαιτείται να 

έχουν: 
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• Γνώση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και των διαδικασιών Διοικητικής Πρακτικής, 

Κανονισμού Λειτουργίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

• Γνώση Εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για οικονομική και διοικητική 

οργάνωση. 

• Σπουδές Τ.Ε. στο γνωστικό αντικείμενο του τεχνολόγου τροφίμων. 

• Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας. 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (Ms Word, Ms Excel, Ms Outlook & 

Internet, Ms Powerpoint, Ms Access). 

• Γνώση Διοικητικών Διαδικασιών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ). 

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

• Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της 

αρμοδιότητας του τμήματος στο οποίο υπηρετεί, σχετικά με θέματα φοιτητικής και 

σπουδαστικής μέριμνας και σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. 

 

Ειδικότερα για τον ένα (1) ή τους δύο (2) συντονιστές στελέχη ανάλογα με τις ανάγκες, 

απαιτείται να έχουν Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) (Οικονομικών ή Λογιστικών 

ή Στατιστικών σπουδών ή αντίστοιχη άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος Α’ 

ή Β’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας βάσει κείμενης νομοθεσίας ή 

Κοστολόγου ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο 

φοίτησης στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.   

 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους κατάλληλα εξοπλισμένους με τεχνικά 

μέσα χώρους και θέσεις εργασίας του Ιδρύματος που θα του παραχωρηθούν για αυτό 

το σκοπό.  

 

Ο Ανάδοχος θα διεκπεραιώνει καθημερινά της υπηρεσίες της σύμβασης  εντός του 

ωραρίου εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, με βάση τις οδηγίες του 

προϊσταμένων στελεχών, συντονιστών της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Παραλαβής του 

Έργου.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που θα παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο, να το 

διευθετεί εντός πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στον έλεγχο του 5 % του συνόλου των εγγράφων 

κάθε εξαμήνου εντός δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια 

Δ/νση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. 

 

Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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A.1  Παρακολούθηση και συντονισμός του έργου σε εκατόν τριάντα δύο ( 132 )  ΔΙΕΚ 

με συνολικό αριθμό εκπαιδευτών περίπου 6.500 – 7.000 ανά εξάμηνο, συνολικό αριθμό 

καταρτιζομένων περίπου 31.000 και με περισσότερες από 15.000 αναθέσεις μαθημάτων 

και που βρίσκονται στις Περιφέρειες ευθύνη. Καθημερινή επικοινωνία με τους 

Διευθυντές ή και Υποδιευθυντές  των ΔΙΕΚ για παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και εν 

γένει επίλυση πιθανών προβλημάτων. 

A.2  Δημιουργία και διεκπεραίωση εγγράφων που αφορούν τιμολόγια προμηθευτών 

( περισσότερα από 5.200 κατ’ έτος ) , εκπαιδευτών ( περισσότερο από 2.700 ) , 

παρουσιολόγια ανά ΙΕΚ ανά μήνα και ανά τμήμα ( συνολικά μπορούν να ανέρχονται σε 

πάνω από 150.000 κατ’ έτος  με δεδομένο ότι τα περισσότερα ΙΕΚ έχουν πάνω από 5  

τμήματα λόγω των προσφερόμενων ειδικοτήτων), αιτήματα δαπανών ( περίπου 2.200 

ανά εξάμηνο ) πάγιου εξοπλισμού, γραφικής ύλης, αναλώσιμων, φωτοτυπικών 

μηχανημάτων, επισκευές κτλ, αιτημάτων των εκπαιδευτών( βεβαιώσεις απασχόλησης, 

μισθολογικά, ασφαλιστικά) κι έλεγχος/διαχείριση  αιτημάτων.  

A.3  Διαχείριση καθημερινής αλληλογραφίας είτε ηλεκτρονικής είτε φυσικής ( 

περίπου 50 ) και καταμερισμός στην ΟΕ. 

A.4  Συγκρότηση και τήρηση φυσικού και ψηφιακού αρχείου διαχείρισης των Δ.Ι.Ε.Κ.  

ευθύνης τους. 

A.5  Επικοινωνία με ωφελούμενους εξωτερικούς συντελεστές/συνεργάτες του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέα Γενιάς, Δ.Ι.Ε.Κ., 

Εκπαιδευτές,  Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κλπ). 

A.6  Επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέα Γενιάς και με 

Δ.Ι.Ε.Κ. για τις αναθέσεις εκτός πινάκων. 

A.7  Σύνταξη αναφορών και στατιστικών στοιχείων για ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της 

ΓΓΔΒΜΝΓ όποτε αυτά ζητηθούν. 

 

Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΚ 

 

 Β.1  Προετοιμασία για ανάρτηση περισσότερων από 4.000 κατ’ έτος εγγράφων με 

σκοπό τη διαφάνεια και λογοδοσία (π.χ. ΔΙ@ΥΓΕΙΑ). 

Β.2  Αρχειοθέτηση παρουσιολογίων, αιτημάτων, εγκρίσεων, αποφάσεων. 

Αρχειοθέτηση των αιτημάτων για ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης δαπάνης με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντιπαραβολή με τα τιμολόγια που αποστέλλει το κάθε 

Δ.Ι.Ε.Κ. 

Β.3  Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων ανάλογα με τους εκπαιδευτές και τις 

αναθέσεις, λήψη συμβάσεων σε φυσικό αρχείο, έλεγχος και αντιπαραβολή όλων των 

συμβάσεων με το πληροφοριακό σύστημα, έλεγχος και αντιπαραβολή όλων των 

ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτών καθώς και του τρόπου ασφάλισης τους σύμφωνα 

με την τρέχουσα  νομοθεσία (κατά μέσο όρο 5 έγγραφα επί 6.500-7.000 εκπαιδευτές ανά 

ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι 90.000 έγγραφα ανά έτος) και διαβίβαση σε Δ.Ι.Ε.Κ και 

Λογιστήριο ( 8.500 – 9.000 συμβάσεις εκπαιδευτών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι 

18.000-19.000 ανά έτος). Στη συνέχεια και αφού το λογιστήριο παραλάβει τις συμβάσεις, 
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προχωράει στην έκδοση της μισθοδοσίας των εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ., διαδικασία κατά 

την οποία προκύπτουν εκ νέου εκκρεμότητες τις οποίες πρέπει να επιλύσει η ΟΕ. 

Β.4  Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη των Δ.Ι.Ε.Κ. για το σύνολο των 

συμβάσεων των εκπαιδευτών. 

Β.5  Αίτηση για ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης δαπάνης, συγκέντρωση όλων των 

απαιτούμενων υπογραφών, λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και αποστολή της έγκρισης 

των αναλωσίμων υλικών, υλικών εκπαίδευσης καθώς και του πάγιου εξοπλισμού στα 

αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. 

Β.6  Καταγραφή- παρακολούθηση δαπανών σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό του 

κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. 

Β.7  Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών του τμήματος. 

Β.8  Υποστήριξη υποψηφίων εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ.,  κατά την διάρκεια διενέργειας 

της σχετικής πρόσκλησης / χειμερινού εξαμήνου  και θερινού εξαμήνου (περίπου 20.000  

υποψήφιοι ανά έτος). 

Β.9  Διαχείριση ενστάσεων  ( περίπου 550 ανά περίοδο ) και ιεραρχικών προσφυγών 

( περίπου 13- 50), λήψη ενστάσεων/ προσφυγών, καταγραφή, διαχωρισμός ανά Δ.Ι.Ε.Κ.,  

λήψη των αντίστοιχων φακέλων ( αιτήσεων, δικαιολογητικών και των αντίστοιχων 

ενστάσεων)  των εκπαιδευτών και διαβίβαση στις επιτροπές ενστάσεων ( 8-12 επιτροπές 

αναλόγως του όγκου των ενστάσεων), παραλαβή και διαχείριση των πρακτικών των 

απαντήσεων επιτροπών επί των ενστάσεων και αποστολή απαντήσεων στους 

υποψήφιους εκπαιδευτές και εν συνεχεία αρχειοθέτηση και επιστροφή των 

πρωτότυπων φακέλων στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. 

Β.10  Καθημερινή διοικητική παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας 

των Σπουδαστών ΔΙΕΚ σε συνεννόηση με το λογιστήριο. 

Β.11  Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της 

ΓΓΔΒΜΝΓ. Διασταύρωση του εγκεκριμένου από την ΓΓΔΒΜΝΓ πίνακα των αναθέσεων με 

τις καταχωρημένες αναθέσεις στο ΠΣ των ΔΙΕΚ (Σε κάθε εξάμηνο 132 πίνακες για τους 

πιστοποιημένους εκπαιδευτές και 132 πίνακες για τους μη πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές).  

Β.12  Έλεγχος των ηλεκτρονικά καταχωρημένων αναθέσεων σε σχέση με τον κανονισμό 

λειτουργίας των ΔΙΕΚ και διασταύρωση ανά μάθημα και ανά εκπαιδευτή του συνόλου 

των αναθέσεων με τις εγκεκριμένες αναθέσεις ( περίπου 15.000  αναθέσεις μαθημάτων 

ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο). 

Β.13  Έλεγχος τιμολογίων προμηθευτών  ( περίπου 5.200 κατ’ έτος) για τις 

ανάγκες των ΔΙΕΚ ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών με 

σκοπό τη διαβίβασή τους στο λογιστήριο για την πληρωμή. 

Β.14 Έλεγχος παραστατικών δαπανών μέσω σχολικών επιτροπών ως προς την ορθότητα 

των δικαιολογητικών με σκοπό την διαβίβασή τους στο λογιστήριο για την πληρωμή. 

 

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. 
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Γ.1  Υποβολή προτάσεων για σχετική παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού 

συστήματος υποδοχής αιτήσεων (http://applications.inedivim.gr/) σύμφωνα με την 

απόφαση κριτηρίων και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων του Γ.Γ Δια 

Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και σε συνεργασία με τον κατασκευαστή/εκδότη του 

προγράμματος «Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης των ΔΙΕΚ»  01 SOLUTIONS. 

Γ.2  Η απόδοση κωδικών πρόσβασης στους διαχειριστές των ΔΙΕΚ  (διευθυντές και 

υποδιευθυντές ΔΙΕΚ) για τη διοικητική επαλήθευση. 

Γ.3  Η ηλεκτρονική ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων σε 

συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης του πληροφοριακού συστήματος. 

Γ.4  Η υποστήριξη της διαδικασίας των ενστάσεων και έκδοσης των οριστικών 

πινάκων αποτελεσμάτων ανά εξάμηνο. 

Γ.5 Η εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων βάσει των στοιχείων των 

υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Γ.6  Η σύνταξη οδηγιών και εγχειριδίων χρήσης για τους χρήστες των ΔΙΕΚ ανάλογα 

με την παραμετροποίηση του Συστήματος. 

 

Για τη συμβασιοποίηση των ωρομισθίων εκπαιδευτών απαιτείται Παραμετροποίηση του 

ΠΣ των ΔΙΕΚ (http://log.ideke.edu.gr/) για: 

 

Γ.7  Την επικαιροποίηση των μονάδων (καταχώρηση/ μετονομασία) ΔΙΕΚ. 

Γ.8  Επικαιροποίηση των ειδικοτήτων βάσει των ωρολογίων προγραμμάτων της 

ΓΓΔΒΜΝΓ. 

Γ.9  Ορισμό των χρονοδιαγραμμάτων των εξαμήνων σπουδών (2018Β και 2019Α) 

καθώς και των παρουσιολογίων τους. 

Γ.10 Καταχώρηση του σχεδίου της σύμβασης για τα εξάμηνα 2018Β και 2019Α μετά 

από έγκριση της Νομικής Υπηρεσίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

Για την πληρωμή των ωρομισθίων εκπαιδευτών απαιτείται παραμετροποίηση του ΠΣ 

των ΔΙΕΚ(http://log.ideke.edu.gr/) για: 

 

Γ.11  Τον έλεγχο των παρουσιολογίων σε σχέση με την τήρηση του κανονισμού 

λειτουργίας των ΔΙΕΚ, των όρων των συμβάσεων και της ολοκλήρωσης των ωρολογίων 

προγραμμάτων ανά ειδικότητα∙ 

Γ.12 Την διασταύρωση στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος με το ηλεκτρονικό 

σύστημα πληρωμών του λογιστηρίου (paybrain)∙ 

Γ.13  Την εξαγωγή πινάκων και στοιχείων μισθοδοσίας∙ 

Γ.14 Την μαζική διόρθωση στοιχείων των συμβάσεων που προέκυψαν μετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών από το λογιστήριο. Πιο συγκεκριμένα, διόρθωση αναντιστοιχιών 

μεταξύ πληροφοριακού συστήματος και υποβεβλημένων στοιχείων από τους 

εκπαιδευτές, σύνταξη εισηγήσεων για την έγκριση αναθέσεων μαθημάτων σε 

εκπαιδευτές  που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη από την ΓΓΔΒΜΝΓ∙ 
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Γ.15 Τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτών προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η απογραφή τους στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού που ανήκει 

στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί επιτυχώς 

η πληρωμή όλων των εκπαιδευτών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) όπως 

προβλέπεται. Η απογραφή πραγματοποιείται τόσο στην έναρξη της κάθε σύμβασης όσο 

και κατά την λήξη της. 

 

Ο Ανάδοχος και οι προστιθέντες αυτού για την εκτέλεση της  Σύμβασης, απαιτείται να 

έχουν: 

• Γνώση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και των διαδικασιών Διοικητικής Πρακτικής, 

Κανονισμού Λειτουργίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ∙ 

• Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας∙ 

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (Ms Word, Ms Excel, Ms 

Outlook & Internet, Ms Powerpoint, Ms Access)∙ 

• Άριστη γνώση Διοικητικών Διαδικασιών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ)∙ 

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

• Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της 

αρμοδιότητας του τμήματος στο οποίο υπηρετεί, σχετικά με θέματα φοιτητικής 

μέριμνας. 

 

Ειδικότερα για τους συντονιστές ( 3 ) απαιτείται να έχουν Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 

(ΠΕ ή ΤΕ) στις αντίστοιχες ειδικότητες (Πληροφορικής, Οικονομικών, Νομικής). 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους κατάλληλα εξοπλισμένους με τεχνικά 

μέσα χώρους και θέσεις εργασίας του Ιδρύματος που θα του παραχωρηθούν για αυτό 

το σκοπό.  

 

Ο Ανάδοχος θα διεκπεραιώνει καθημερινά της υπηρεσίες της σύμβασης  εντός του 

ωραρίου εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, με βάση τις οδηγίες του 

προϊσταμένων στελεχών, συντονιστών της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Παραλαβής του 

Έργου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που θα παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο, να το 

διευθετεί εντός πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στον έλεγχο του 5 % του συνόλου των εγγράφων 

κάθε εξαμήνου εντός δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια 

Δ/νση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω καλύπτει ποσοστό του προϋπολογισμού της παρούσας ίσο 

με 57,4% το οποίο αναλύεται αναλογικά στα παραπάνω Α, Β και Γ πλην αυτών που 

αναφέρονται στις παραπομπές στον παρακάτω πίνακα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επιπρόσθετο προσωπικό προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες που περιγράφονται ακολούθως εντός τριών ( 3 ) ημερών από την 

οριστική παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.   
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Τα κλιμάκια των στελεχών του Αναδόχου που θα είναι εγκατεστημένα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

θα στελεχώνονται από τον αριθμό ατόμων που θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα 

εγκριθούν από την εποπτεύουσα οργανωτική μονάδα του ιδρύματος, υπό την εποπτεία 

της οποίας θα εργάζονται, δηλαδή του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών & Δομών 

και του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής 

Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Κάλυψη αναγκών: 

Για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει κλιμάκια 

συνεργατών του, υπό μορφή της Ομάδας Έργου (ΟΕ) στους κατάλληλα εξοπλισμένους 

με τεχνικά μέσα χώρους και θέσεις εργασίας του Ιδρύματος που θα του παραχωρηθούν 

για αυτό το σκοπό. Τα μέλη των κλιμακίων θα διεκπεραιώνουν το καθημερινό έργο τους 

εντός του ωραρίου εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, με βάση τις 

οδηγίες του προϊσταμένου στελέχους της Υπηρεσίας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που θα παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο, να το 

διευθετεί εντός πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στον έλεγχο του 5 % του συνόλου των εγγράφων 

κάθε εξαμήνου εντός δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια 

Δ/νση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 75 ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής Σύμβασης . 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έτος 2019 . 

 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για 

75 ημέρες  . 
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5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο προσφέρων θα καταθέσει την προσφορά του έως την Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 14.00 σε 

σφραγισμένο φάκελο στην Κεντρική Γραμματεία του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε σφραγισμένο φάκελο με 

την παρακάτω ένδειξη : 

 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 620/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. και ΔΕΜ.& 
Τ.Υ. » 

Ημερομηνία διενέργειας : 25-04-2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς : έως και την 24-04-2019 , ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:00  

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

Την ένδειξη:  «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα 

πρωτότυπο, θα είναι δακτυλογραφημένη στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους 

που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 

πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις: 

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

β) Τεχνική Προσφορά  

γ)  Οικονομική Προσφορά  

7.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής ο προσφέρων θα περιλάβει : 
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 “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων. 

 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι A.Ε. το ΤΕΥΔ πρέπει να υποβληθεί από το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη Δ.Σ.. 

 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο προσφέρων καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των παραπάνω Τεχνικών Προδιαγραφών 

και 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. 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική Προσφορά  θα περιέχει την οικονομική πρόταση του προσφέροντος όπου θα 

αναγράφεται η συνολική τιμή μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  . 

Οι τιμές θα αναγράφονται ευκρινώς και θα είναι σε ευρώ. 

9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας θα αποσφραγίσει τις προσφορές την Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 

10:00 και στη συνέχεια σε συνεδρίασή της θα κρίνει ποια προσφορά γίνεται αποδεκτή . Σε 

περίπτωση μη αποδοχής η Αναθέτουσα Αρχή θα καταθέσει τη δική της οικονομική πρόταση  

προς τον προσφέροντα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί έως ότου τα δύο μέρη κρίνουν 

ότι μπορεί να επέλθει τελική συμφωνία. 

 

Οι Αποφάσεις Προσωρινής και Οριστικής Κατακύρωσης θα ληφθούν από το Δ.Σ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. . 

 

 



ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   
 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α

 1
5

 

 

 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την οριστική κατακύρωση της σύμβασης ο οικονομικός φορέας οφείλει εντός δέκα ημερών 

από τη σχετική ειδοποίηση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που η ισχύουσα νομοθεσία 

απαιτεί. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης ύψους 5 

% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .  

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

  


