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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ 

             
                                                                                        

      
 

     

        Αθήνα ,  30-11-2012  
                     
    

 

    
 
 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  µε  αριθµό  32 

Το  Ίδρυµα  Νεολαίας  και  ∆ια  Βίου  Μάθησης  
Σύµφωνα µε  την  υπ ’  αριθµό  682/35/15-11-2012 Απόφαση  ∆Σ /Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   

ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: 

     
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.500,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ Φ .Π .Α .) ,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.780,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ Φ .Π .Α .)  ΚΑΙ  
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 

Ταχ .  ∆ /νση :  Αχαρνών  417 
Τ .Κ .  – Πόλη :  11143 Αθήνα  
Ιστοσελίδα :http:/ /www.inedivim.gr 
Πληροφορίες:  κα  Τσεβρένη   
Τηλέφωνο :  2131311515 
FAX: 2131311506 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.720,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ Φ .Π .Α .) ,  
 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ :  17.000,00 €  
                           (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α .)   
 
1. Α΄  ΜΕΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΜΕ  ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΤΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ :  

 
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.500,00 € (ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.780,00 € (ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.720,00 € (∆ΥΟ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α. ,  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ :  17.000,00 € 
(∆ΕΚΑΕΠΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΥΡΩ)  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  

 

1.1. ΑΠΟΦΑΣΗ  

Το  Ίδρυµα  Νεολαίας  και  ∆ια  Βίου  Μάθησης (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .) ,  δια  του  ∆ιευθύνοντος  

Συµβούλου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  νόµιµου  εκπροσώπου  του ,  

 

έχοντας υπόψη :   
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A. ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ  

     ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 

 
1. Οδηγία  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  31ης  

Μαρτίου  2004 περί  συντονισµού  των  διαδικασιών  σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων  έργων, 

προµηθειών  και  υπηρεσιών ,  αναλογικά  εφαρµοζόµενη  

2. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ .  842/2011 της  Επιτροπής περί  καταρτίσεως τυποποιηµένων  

εντύπων  για  τη  δηµοσίευση  προκηρύξεων  και  γνωστοποιήσεων  στον τοµέα  των  δηµοσίων 

συµβάσεων  και  περί  καταργήσεως του  κανονισµού  (ΕΚ) αριθ .  1564/2005  

3. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ .  1083/2006 του  Συµβουλίου  της 11ης  Ιουλίου  2006 περί  

καθορισµού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το  

Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  και  το  Ταµείο  Συνοχής και  την  κατάργηση  του 

Κανονισµού  (ΕΚ) αριθ .  1260/1999 

4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ .  1081/2006 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου 

της 5ης  Ιουλίου  2006 για  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  και  την  κατάργηση  του  

Κανονισµού  (ΕΚ) αριθ .  1784/1999 

5. Κανονισµός αριθ .  1251/2011 της  Επιτροπής της  30ής  Νοεµβρίου  2011 για  την  

τροποποίηση  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  όσον  αφορά  τα  κατώτατα  όρια  εφαρµογής τους κατά  

τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων   

 

Β .  ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ  ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ,  ΠΟΥ  ΕΧΕΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΑ ΝΠΙ∆  ΩΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 
 
1. Π.∆ .  60/2007 (ΦΕΚ  64/Α/2007) Προσαρµογή  της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισµού  των διαδικασιών  σύναψης 

δηµοσίων  συµβάσεων  έργων ,  προµηθειών  και  υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε  µε  την  

Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της Επιτροπής και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της 16η ς  Νοεµβρίου  2005, αναλογικά  εφαρµοζόµενο  

2. Ν .2286/1995 (ΦΕΚ  19/Α/1995) Προµήθειες του  δηµοσίου  τοµέα  και  ρυθµίσεις 

συναφών  θεµάτων ,  όπως ισχύει  σήµερα  

3.  Ν.  2362/95 (ΦΕΚ  247/Α/1995) Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού ,  ελέγχου  των  δαπανών  του  

κράτους και  άλλες  διατάξεις,  όπως ισχύει  σήµερα  

4. Π.∆ .  118/2007 (ΦΕΚ  150/Α/2007) Κανονισµός Προµηθειών  ∆ηµοσίου ,  όπως  ισχύει  

σήµερα  

5. Ν.  3614/2007 (ΦΕΚ  267/Α/2007) ∆ιαχείριση ,  έλεγχος και  εφαρµογή  αναπτυξιακών  

παρεµβάσεων  για  την  προγραµµατική  περίοδο  2007-2013 

6. Π .∆ .  166/2003 (ΦΕΚ  138/Α/2003) Προσαρµογή  της  ελληνικής νοµοθεσίας στην  οδηγία  

2000/35 της 29-6-2000 για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων  πληρωµών  στις 

εµπορικές συναλλαγές ,  όπως ισχύει  σήµερα  
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7. Ν.  1558/1985 (ΦΕΚ  137/Α/1985) Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά  Όργανα ,  όπως ισχύει 

σήµερα  

8. Ν .  3548/2007 (ΦΕΚ  68/Α/20-3-2007) Καταχώρηση  δηµοσιεύσεων  των  φορέων  του 

∆ηµοσίου  στο  νοµαρχιακό  και  τοπικό  Τύπο  και  άλλες διατάξεις  

 

Γ .  ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  ΩΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  

1. Πράξη  υπ ’  αριθµ .  3507/14.2.1947 «Περί  Συστάσεως Εθνικού  Ιδρύµατος Νεότητας» (Α ’  

41) 

2. Άρθρα  3 και  10 του  ν .δ .  572/1970 «Περί  οργανώσεως διαρθρώσεως λειτουργίας και  

αρµοδιοτήτων  των  πάσης φύσεως Νοµικών  Προσώπων  Οργανισµών  και  Επιτροπών  κ.λπ.» 

(Α ’  125), όπως  τροποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήµερα  

3. Άρθρο  8 του  ν .  51/1975 «περί  αναδιοργανώσεως δηµοσίων  πολιτικών  υπηρεσιών» (Α ’  

125)     

4. Π.∆ .  434/24.10.1991 «Περί  µεταφοράς  αρµοδιοτήτων  εποπτείας και  ελέγχου  του 

Εθνικού  Ιδρύµατος Νεότητας (Ε .Ι.Ν.)  από  το  Υπουργείο  Πολιτισµού  στο  Υπουργείο  

Εθνικής Παιδείας  και  Θρησκευµάτων» (Α ’  159) 

5. Άρθρο  13 του  Ν.  3748/2009 (ΦΕΚ  29/Α/19-2-2009) Πρόσβαση  στην  τριτοβάθµια 

εκπαίδευση  των  κατόχων  απολυτηρίου  Επαγγελµατικού  Λυκείου  και  άλλες διατάξεις  

6. Άρθρο  66 του  Ν.  4002/2011 (ΦΕΚ  180/Α/22-8-2011) Τροποποίηση  της 

συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του  ∆ηµοσίου  – Ρυθµίσεις για  την  ανάπτυξη  και  τη  

δηµοσιονοµική  εξυγίανση  – Θέµατα  αρµοδιότητας Υπουργείων  Οικονοµικών ,  Πολιτισµού  

και  Τουρισµού  και  Εργασίας και  Κοινωνικής  Ασφάλισης   

7. Κ .Υ.Α.  127175/Η/2011 (ΦΕΚ  2508/Β /4-11-11): Συγχώνευση  διά  απορροφήσεως των  

Νοµικών  Προσώπων  Ιδιωτικού  ∆ικαίου  «ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (ΕΙΝ), 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.∆ .ΕΚ .Ε .)  και  

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του  Υπουργείου  Παιδείας,  ∆ιά  Βίου 

Μάθησης  και  Θρησκευµάτων  

8. Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και  λοιπές 

διατάξεις που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόµενα  στα  συµβατικά  τεύχη  της  

παρούσας και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόµος ,  ∆ιάταγµα ,  Απόφαση  κ.λ .π.)  που  διέπει 

την  εκτέλεση  του  έργου  της παρούσας σύµβασης,  έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται  ρητά  

παραπάνω  και   

 

∆ . Την  έγκριση  της διενέργειας,  της παρούσας προκήρυξης ,  από  το  ∆ .Σ .  του  Ιδρύµατος 

Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης δυνάµει  της υπ ’  αριθµ . 682/35/15-11-2012 Απόφασής  

του , 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΜΕ  ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΤΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ :  

 
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.500,00 € (ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.780,00 € (ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.720,00 € (∆ΥΟ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α. ,  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ :  17.000,00 € 
(∆ΕΚΑΕΠΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΥΡΩ  )  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π.Α.  
     
1.  Η επιλογή  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τους γενικούς και  ειδικούς όρους που  

περιλαµβάνονται  στην  παρούσα  προκήρυξη  και  µετά  παρέλευση  τουλάχιστον  

δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακών  ηµερών  από  την  εποµένη  της ηµεροµηνίας ανάρτησης 

της περίληψης της παρούσας στην  ιστοσελίδα  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .   

      Ηµεροµηνία  ανάρτησης  της  περίληψης  της  παρούσας  στην  ιστοσελίδα  του  

      Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ . :  30/11/2012               

 

2. Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  9:  «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  

Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  «ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7» ανέρχεται  

στο  ποσό  των  8.500,00 € (οκτώ  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  

του  Φ .Π.Α .  δηλαδή  6.910,57 € (έξι  χιλιάδες  εννιακόσια  δέκα  ευρώ  και  πενήντα  επτά 

λεπτά) µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π.Α.  23%: 1.589,43 € (χίλια 

πεντακόσια  ογδόντα  εννέα  ευρώ  και  σαράντα  τρία  λεπτά). Ο προϋπολογισµός του  

Υποέργου  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 

∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8» ανέρχεται  στο  ποσό  των 

5.780,00 € (πέντε  χιλιάδες εφτακόσια  ογδόντα  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  

Φ .Π.Α.  δηλαδή  4.699,19 € (τέσσερις  χιλιάδες εξακόσια  ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  

δεκαεννέα  λεπτά) µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π .Α.  23%: 1.080,81 

€ (χίλια  ογδόντα  ευρώ  και  ογδόντα  ένα  λεπτά). Ο προϋπολογισµός  του  Υποέργου  8: 

«ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9» ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.720,00 € (δύο  

χιλιάδες εφτακόσια  είκοσι  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  δηλαδή  2.211,38 

€ (δύο  χιλιάδες διακόσια  έντεκα  ευρώ  και  τριάντα  οκτώ  λεπτά) µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 508,62 € (πεντακόσια  οκτώ  

ευρώ  και  εξήντα  δύο  λεπτά). Ο συνολικός  προϋπολογισµός  του  προκηρυσσόµενου 

έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  17.000,00 € (δεκαεπτά  χιλιάδες ευρώ) 

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  δηλαδή  13.821,14 € (δεκατρείς χιλιάδες  

οχτακόσια  είκοσι  ένα  ευρώ και  δεκατέσσερα  λεπτά) µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  

Φ .Π.Α.  πλέον  Φ .Π.Α.  23%: 3.178,86 € (τρεις χιλιάδες εκατόν  εβδοµήντα  οκτώ  ευρώ  

και  ογδόντα  έξι  λεπτά) .   

 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των        

υποέργων ,  µε  σαφή  αναφορά  στην  προσφερόµενη  τιµή  για  το  σύνολο  των        

υπηρεσιών  κάθε  υποέργου  ξεχωριστά ,  άλλως  η  προσφορά  δεν  αξιολογείται .  

 

3. ∆ιάρκεια  Σύµβασης:  Από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης και  λήγει  σε  έξι 

µήνες από  την  ηµεροµηνία  αυτή  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  

20/08/2013 (απώτατο  χρονικό  όριο  λήξης των  υποέργων  και  παράδοσης των  

παραδοτέων  τους).  

 

4. Ο διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  από  αρµόδια  επιτροπή  διενέργειας του  διαγωνισµού ,  

παραλαβής  και  αξιολόγησης των  προσφορών ,  η  οποία  θα  ορισθεί  µε  σχετικό  έγγραφο  

του  ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  του  Ιδρύµατος Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης 

( Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .) .   

 

5. Ηµεροµηνία  διεξαγωγής του  διαγωνισµού  ορίζουµε  την  17/12/2012 και  ώρα  10:00,   

στην  κεντρική  αίθουσα  του  2ου  ορόφου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  Αχαρνών  417, Τ .Κ. 

11143, Αθήνα .  

 

6. Εφόσον  από  τους  ενδιαφερόµενους  ζητηθούν  εγκαίρως τα  σχετικά  µε  τον 

προκηρυσσόµενο  διαγωνισµό  έγγραφα ,  αυτά  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται  σε  

αυτούς µέσα  σε  έξι  (6) εργάσιµες ηµέρες από  τη  λήψη  της σχετικής αίτησης.  Σε  



 7

περίπτωση  επείγοντος  η  προθεσµία  αυτή  µπορεί  να  συντµηθεί  σε  τέσσερεις (4) 

ηµέρες.  ∆ιευκρινίσεις  σχετικά  µε  τους όρους της διακήρυξης ,  αντίγραφα  της  

παρούσας διακήρυξης και  σχετικό  πληροφοριακό  υλικό  διατίθενται  στα  γραφεία  του  

Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  µέχρι  και  την  14/12/2012 και  ώρα  14:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες.  

Πληροφορίες:  στο  τηλέφωνο  +302131311515 (κα  Τσεβρένη) καθώς και  στο  website 

των  προκηρύξεων  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  (http:/ /www.inedivim.gr). Κάθε  

ενδιαφερόµενος µπορεί  να  λάβει  το  τεύχος σε  ηλεκτρονική  µορφή  CD µετά  από  

συνεννόηση  µε  την  υπηρεσία .  Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους 

ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε  τα  έγγραφα  του  

διαγωνισµού  µέχρι  και  οκτώ  (8) ηµέρες προ  της εκπνοής της προθεσµίας  άσκησης 

της ένστασης του  άρθρου  7.2.α . της παρούσας,  αυτές παρέχονται  το  αργότερο  τρεις 

(3) ηµέρες προ  της  εκπνοής  της ως άνω  προθεσµίας .  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  

ζητούνται  από  τους ενδιαφερόµενους οι  ως άνω  συµπληρωµατικές πληροφορίες 

δίνονται  το  αργότερο  έξι  (6) ηµερών  πριν  από  την  ηµεροµηνία  υποβολής των  

προσφορών ,  χωρίς ο  προσφέρων  να  έχει  δικαίωµα  ένστασης δυνάµει  του  άρθρου 

7.2.α .  της παρούσας.  Ενστάσεις κατά  της  νοµιµότητας του  διαγωνισµού  µε  το  

αιτιολογικό  της µη  πληρότητας  του  παραληφθέντος  αντιγράφου  της ∆ιακήρυξης,  θα  

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  

 

7.  Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  τις προσφορές σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  

στην  παρούσα  διακήρυξη  το  αργότερο  µέχρι  και  την  14/12/2012 και  ώρα  14:00, 

προηγούµενη  εργάσιµη  ηµέρα  της διενέργειας του  διαγωνισµού ,  στο  Τµήµα  

Κεντρικής Γραµµατείας του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  (Γραφείο  370), Αχαρνών  417, Τ .Κ .  11143 

Αθήνα ,  3ος όροφος .   

 

8. Προσφορές που  θα  κατατεθούν  µετά  την  προαναφερόµενη  ηµεροµηνία  και  ώρα  είναι  

εκπρόθεσµες και  δεν  παραλαµβάνονται ,  ενώ  σε  περιπτώσεις ταχυδροµικής 

αποστολής τους επιστρέφονται .  Η αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δηµόσια .  

 

9. Οι  υποβαλλόµενες  στο  διαγωνισµό  προσφορές ισχύουν  και  δεσµεύουν  τον  

προσφέροντα   για  εκατόν  ογδόντα  (180) ηµέρες, προθεσµία  που  αρχίζει  από  την  

εποµένη  της  ηµεροµηνίας διενέργειας του  διαγωνισµού .  

 

10.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα .  Όλα  τα  στοιχεία  

της  διαδικασίας του  διαγωνισµού  και  της  σύµβασης θα  είναι  συντεταγµένα  στην 

ελληνική  γλώσσα  ή  θα  συνοδεύονται  από  νόµιµη  ελληνική  µετάφραση .  Επικρατούσα  

διατύπωση  είναι  η  ελληνική .   
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11. Περίληψη  της προκήρυξης θα  αναρτηθεί  στα  γραφεία  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  στην  

ιστοσελίδα  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  http:/ /www.inedivim.gr.  

 

12. Αντίγραφα  της παρούσας προκήρυξης και  σχετικό  πληροφοριακό  υλικό  διατίθενται   

στο  Γραφείο  330 του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  Αχαρνών  417, Τ .Κ .  11143 Αθήνα ,  3ο ς  όροφος,  

τηλ .  +302131311515 (κα  Τσεβρένη), Fax: +302131311506. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ   

Το  Ίδρυµα  Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .) ,  Νοµικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού 
∆ικαίου  που  εποπτεύεται  από  τον  Υπουργό  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων ,  Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού ,  είναι  φορέας υλοποίησης  των  Πράξεων :   
 
Α.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  
Β .  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ» ΚΑΙ 
Γ .  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ»,  
 
οι  οποίες εντάσσονται  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  
ΜΑΘΗΣΗ» του  Υπουργείου  Παιδείας και  Θρησκευµάτων ,  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού  
και  συγχρηµατοδοτούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  
-  Ε .Κ .Τ .)  και  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο .  
 
Στο  πλαίσιο  των  παραπάνω  Πράξεων  θα  λάβει  χώρα  η  υλοποίηση  των  υποέργων :   

Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ» ΚΑΙ  
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ». 
 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το  φυσικό  αντικείµενο  συνίσταται  στην  υλοποίηση  των  υποέργων :   

Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
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ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ» ΚΑΙ  
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ». 
 

Αναλυτικά ,  το  αντικείµενο  του  έργου και  συνολικά  οι  υποχρεώσεις των αναδόχων 
περιγράφονται  στο  µέρος Β  «Τεχνική  Περιγραφή» της  διακήρυξης  αυτής .  

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι  ακόλουθοι  όροι  θα  έχουν ,  πλην  της περίπτωσης που  τα  συµφραζόµενα  απαιτούν  

διαφορετικά ,  τις έννοιες που  τους αποδίδονται  στην  συνέχεια:  

2.3.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  

Το  Ίδρυµα  Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .)  που  εδρεύει  στην  Αθήνα ,  

οδός Αχαρνών ,  αρ .  417, το  οποίο  µε  την  υπ ’  αριθµ . 682/35/15-11-2012 Απόφαση  του 

∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του ,  προκηρύσσει  τον  διαγωνισµό  αυτό .   

 

2.3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ε∆∆ΑΠ)  

Το  Αρµόδιο  Συλλογικό  Όργανο  που  θα  ορισθεί  µε  σχετικό  έγγραφο  του  ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  στο  πλαίσιο  του  Παρόντος ∆ιαγωνισµού .  

2.3.3.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

Η παρούσα  διακήρυξη   που  αποτελείται  από  το  Μέρος Α:  Γενικό  Πλαίσιο  /  Γενικοί  και  

Ειδικοί  Όροι ,  το  Μέρος Β :  Τεχνική  Περιγραφή ,  το  Μέρος Γ :  Οικονοµική  Προσφορά  και 

τα  Παραρτήµατα  I,  II και  I I I.   

 

2.3.4.  ΕΡΓΟ  

Η υλοποίηση  των  υποέργων :   

Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΚΑΙ  
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
όπως περιγράφονται  στο  µέρος Β  της παρούσας ∆ιακήρυξης .  
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2.3.5.ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

Οποιοδήποτε  Φυσικό  ή  Νοµικό  Πρόσωπο  ή  Οµάδα  Προσώπων  συµµετέχει  στον 

∆ιαγωνισµό  και  υποβάλλει  προσφορά  µε  σκοπό  την  σύναψη  σύµβασης µε  την  

Αναθέτουσα  Αρχή .   

2.3.6.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Ο υπογράφων  την  προσφορά  -στην  περίπτωση  που  αυτή  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο 

τον  Προσφέροντα- µπορεί  να  είναι  ο  νόµιµος εκπρόσωπος του  Προσφέροντα ,  ή  πρόσωπο  

εξουσιοδοτηµένο  από  τον  Προσφέροντα  ή  τον  νόµιµο  εκπρόσωπό  του ,  ή ,  σε  περίπτωση  

ένωσης προσώπων ,  πρόσωπο  εξουσιοδοτηµένο  από  όλα  τα  µέλη  της ένωσης.  

2.3.7.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  

Ο Προσφέρων  που  θα  επιλεγεί  θα  συνάψει  Σύµβαση  µε  την  Αναθέτουσα  Αρχή ,  σύµφωνα  

µε  τον  τρόπο  και  τη  διαδικασία  που  περιγράφονται  στο  παρόν  τεύχος.  

2.3.8.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής µε  την  οποία  κατακυρώνεται  η  υλοποίηση  του  έργου 

στον  Ανάδοχο .  

2.3.9.  ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η έγγραφη  συµφωνία  µεταξύ  της Αναθέτουσας Αρχής και  του  Αναδόχου ,  η  οποία  

καταρτίζεται  µετά  την  ανακοίνωση  της Κατακύρωσης.  

2.3.10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η εκτιµώµενη  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ως πιθανή  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  του  

προκηρυσσόµενου  Έργου .  

2.3.11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΤΙΜΗΜΑ  

Η τιµή  προσφοράς στην  οποία  θα  κατακυρωθεί  το  Έργο .   

2.3.12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Οµάδα  προσώπων ,  η  οποία  θα  ορισθεί  µε  σχετικό  έγγραφο  του  ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  η  οποία  εξουσιοδοτείται  να  εκπροσωπεί  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στην  

εκτέλεση  των  υποχρεώσεων ,  των  δικαιωµάτων  ή  και  των  εξουσιών  που  της ανήκουν  

δυνάµει  της Σύµβασης  και  έχει  την  ευθύνη  για  την  επίβλεψη  της εκτέλεσης της Σύµβασης  

από  τον  Ανάδοχο  και  την  παραλαβή  των  Παραδοτέων  του  Έργου .  

2.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  9:  «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε 

(ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7» ανέρχεται  στο  

ποσό  των  8.500,00 € (οκτώ  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  

δηλαδή  6.910,57 € (έξι  χιλιάδες εννιακόσια  δέκα  ευρώ  και  πενήντα  επτά  λεπτά) µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  πλέον  Φ .Π.Α.  23%: 1.589,43 € (χίλια  πεντακόσια  

ογδόντα  εννέα  ευρώ  και  σαράντα  τρία  λεπτά). Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  8: 
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«ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  

«ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8» ανέρχεται  στο  ποσό  των  5.780,00 € (πέντε  χιλιάδες 

εφτακόσια  ογδόντα  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α.  δηλαδή  4.699,19 € 

(τέσσερις χιλιάδες  εξακόσια  ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  δεκαεννέα  λεπτά)  µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 1.080,81 € (χίλια  ογδόντα  ευρώ 

και  ογδόντα  ένα  λεπτά). Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9» ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.720,00 € (δύο  χιλιάδες εφτακόσια  

είκοσι  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  δηλαδή  2.211,38 € (δύο  χιλιάδες 

διακόσια  έντεκα  ευρώ  και  τριάντα  οκτώ  λεπτά) µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α.  

πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 508,62 € (πεντακόσια  οκτώ  ευρώ  και  εξήντα  δύο  λεπτά). Ο 

συνολικός  προϋπολογισµός  του  προκηρυσσόµενου  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

17.000,00 € (δεκαεπτά  χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  δηλαδή  

13.821,14 € (δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια  είκοσι  ένα  ευρώ  και  δεκατέσσερα  λεπτά) µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 3.178,86 € (τρεις χιλιάδες εκατόν 

εβδοµήντα  οκτώ  ευρώ  και  ογδόντα  έξι  λεπτά) .   

 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των        

υποέργων ,  µε  σαφή  αναφορά  στην  προσφερόµενη  τιµή  για  το  σύνολο  των        

υπηρεσιών  κάθε  υποέργου  ξεχωριστά ,  άλλως  η  προσφορά  δεν  αξιολογείται .  

 

2.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

∆ικαίωµα  συµµετοχής στο  διαγωνισµό  έχουν  α) Τα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα ,  β) ενώσεις 

προµηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά ,  γ) συνεταιρισµοί ,  δ) κοινοπραξίες  

προµηθευτών  της ηµεδαπής ή  της αλλοδαπής ,  που  λειτουργούν  νόµιµα  στην  Ελλάδα  ή  σε  

άλλο  κράτος µέλος της Ε .Ε .  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού  Χώρου  (ΕΟΧ) ή  σε  τρίτες 

χώρες που  έχουν  υπογράψει  τη  Συµφωνία  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Παγκόσµιου  

Οργανισµού  Εµπορίου ,  η  οποία  κυρώθηκε  µε  το   Νόµο  2513/1997, µε  αντικείµενο  

απασχόλησης κατά  την  τελευταία  τριετία  και  αποδεδειγµένες ικανότητες  και  εµπειρία 

στο  προκηρυσσόµενο  αντικείµενο .   

Οι  ενώσεις και  οι  κοινοπραξίες δεν  υποχρεούνται  να  λαµβάνουν  ορισµένη  νοµική  µορφή 

προκειµένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά .  Η επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  

υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η  σύµβαση  και  εφόσον  η  

Αναθέτουσα  Αρχή  κρίνει  ότι  η  λήψη  ορισµένης νοµικής µορφής  είναι  αναγκαία  για  την  

ικανοποιητική  εκτέλεση  της σύµβασης.  Προσφορά  ενώσεως προσώπων  είναι  παραδεκτή 

εφόσον  πληρούνται  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις:   
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α) Ότι  στην  προσφορά  αναγράφεται  απαραιτήτως το  ποσοστό  συµµετοχής κάθε  προσώπου  

και  το   ειδικό  µέρος της υπηρεσίας  µε  το  οποίο  θα  ασχοληθεί  στα  πλαίσια  της 

υλοποίησης  των  υπηρεσιών . 

β) Ότι  όλα  τα  πρόσωπα  της ένωσης καλύπτουν  την  απαίτηση  της νόµιµης λειτουργίας 

τους στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος µέλος  της ΕΕ  ή  του  ΕΟΧ  ή  σε  τρίτες χώρες που 

έχουν  υπογράψει  τη  Συµφωνία  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού 

Εµπορίου .  

γ) Ότι  η  απαίτηση  για  τριετή  απασχόληση  στο  αντικείµενο  που  αναφέρεται  στην  πρώτη  

παράγραφο  του  παρόντος άρθρου ,  καλύπτεται  από  ένα  τουλάχιστον  µέλος της  ένωσης.  

 

2.6 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο  διαγωνισµό  δεν  γίνονται  δεκτοί :  

     Όσοι  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις του  όρου  2.5 της  παρούσας.  

Όσοι  απώλεσαν  το  δικαίωµα  να  συµµετέχουν  σε  δηµόσιους διαγωνισµούς µε  απόφαση  

άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή  ΝΠ∆∆ ,  ΝΠΙ∆  ή  ΑΕ  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  γιατί  δεν 

εκπλήρωσαν  τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

Όσα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  του  εξωτερικού  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  µε  τις 

παραπάνω  κυρώσεις.  

Όσοι  υποβάλλουν  οικονοµική  προσφορά  µεγαλύτερη  του  προϋπολογισµού  του  έργου .  

Σε  περίπτωση  σύµπραξης ή  κοινοπραξίας ή  ενώσεων  προσώπων  σε  περίπτωση  που 

οποιαδήποτε  από  τις προϋποθέσεις αποκλεισµού  της παραγράφου  αυτής,  ισχύει  για 

ένα  τουλάχιστον  µέλος  της .  

2.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για  τη  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  ο  κάθε  διαγωνιζόµενος οφείλει  να  προσκοµίσει  και  να  

παραδώσει  στην  επιτροπή  του  διαγωνισµού  έναν  ενιαίο  σφραγισµένο  φάκελο  που  πρέπει  

να  περιλαµβάνει  όλα   όσα  καθορίζονται  στην  παρούσα  προκήρυξη .  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει  τρεις ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους :  

α) Φάκελος «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής» 

β) Φάκελος «Τεχνική  Προσφορά» 

γ) Φάκελος «Οικονοµική  Προσφορά»    

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει  να  φέρει  την  ένδειξη  :   

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:   
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Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
 

Ηµεροµηνία  διενέργειας  διαγωνισµού:  17/12/2012 

Να  µην  ανοιχθεί  από  την  υπηρεσία 

 

Όλοι  οι  επιµέρους φάκελοι  φέρουν  και  τις ενδείξεις του  κυρίως φακέλου  τον  τίτλο  του 

διαγωνισµού  και  τον  τίτλο  του  φακέλου .  

Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούµενα  κατά  το  στάδιο  

υποβολής  της προσφοράς στοιχεία ,  ως  εξής:   

-∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής:  ένα  πρωτότυπο  και  ένα  αντίγραφο  που  θα  περιλαµβάνονται  

στον  αντίστοιχο  φάκελο  ∆ικαιολογητικών  Συµµετοχής.  

-Τεχνική  Προσφορά :  ένα  πρωτότυπο  και  ένα  αντίγραφο  που  θα  περιλαµβάνονται  στον  

αντίστοιχο  φάκελο  Τεχνικής Προσφοράς.  

-Οικονοµική  Προσφορά :  ένα  πρωτότυπο  και  ένα  αντίγραφο  που  θα  περιλαµβάνονται  στον  

αντίστοιχο  σφραγισµένο  φάκελο  Οικονοµικής Προσφοράς.   

Τα  τεχνικά  στοιχεία  της προσφοράς τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο  µέσα  

στον  κυρίως φάκελο  µε  την  ένδειξη  «Τεχνική  Προσφορά». Τα  οικονοµικά  στοιχεία  της 

προσφοράς τοποθετούνται  επί  ποινή  απορρίψεως,  σε  χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο  

επίσης µέσα  στον  κυρίως φάκελο  µε  την  ένδειξη  «Οικονοµική  Προσφορά». 

1. Το  ένα  αντίτυπο  που  ορίζεται  ως πρωτότυπο  σε  κάθε  σελίδα  του  θα   πρέπει  να  

αναγράφεται  ευκρινώς η  ένδειξη  "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και  θα  υπερισχύει  σε περίπτωση 

ασυµφωνίας του  µε  τα  υπόλοιπα  αντίτυπα .  

2. Η προσφορά  θα  υπογράφεται  από  τον  υποψήφιο  ή  το  νόµιµο  εκπρόσωπο  αυτού .   

Σε  περίπτωση  ενώσεως προσώπων  (φυσικών  ή  νοµικών), η  κοινή  προσφορά  υπογράφεται  

υποχρεωτικά  είτε  από  όλα  τα  µέλη  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους 

εξουσιοδοτηµένο  µε  συµβολαιογραφική  πράξη .  
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3. Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της προσφοράς δεν  είναι  δυνατόν ,  λόγω 

µεγάλου  όγκου ,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως φάκελο ,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  

και  ακολουθούν  τον  κυρίως φάκελο  µε  την  ένδειξη  «Παράρτηµα  Προσφοράς» και  τις 

λοιπές ενδείξεις του  κυρίως φακέλου .   

4. Προσφορές  που  δεν  έχουν  χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους (α) οικονοµικής 

προσφοράς,  (β) τεχνικής προσφοράς,  (γ) δικαιολογητικών  συµµετοχής µε  την  εγγυητική 

επιστολή  συµµετοχής  θα  απορρίπτονται .  

 

5. Οι  προσφορές πρέπει  να  συνταχθούν  µε  τον  τρόπο ,  την  τάξη ,  την  αρίθµηση  και  τα  

χαρακτηριστικά  που  καθορίζονται  στη  ∆ιακήρυξη  και  να  φέρουν  την  υπογραφή  του 

Προσφέροντα  ή  του  Εκπροσώπου  του ,  ενώ  όλες οι  σελίδες τους θα  πρέπει  να  

µονογράφονται  από  τον  ίδιο .  Σε  περίπτωση  ενώσεων  προσώπων  (φυσικών  ή  νοµικών), η 

κοινή  προσφορά  υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλα  τα  µέλη  που  αποτελούν  την 

ένωση ,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους νόµιµα  εξουσιοδοτηµένο .  Σε  περίπτωση  διαφοράς 

µεταξύ  των  αντιτύπων  και  του  πρωτοτύπου ,  το  πρωτότυπο  θα  είναι  το  επικρατέστερο  των  

άλλων .  

 

6. Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσµατα ,  σβησίµατα ,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν 

υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση ,  αυτή  πρέπει  να  είναι  

καθαρογραµµένη  και  µονογραµµένη  από  τον  προσφέροντα ,  το  δε  αρµόδιο  όργανο 

παραλαβής  και  αποσφράγισης των  προσφορών ,  κατά  τον  έλεγχο ,  µονογράφει  και  

σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη .  Η προσφορά  απορρίπτεται ,  όταν  υπάρχουν  σε 

αυτή  διορθώσεις που  την  καθιστούν  ασαφή ,  κατά  την  κρίση  του  οργάνου  αξιολόγησης  

των  προσφορών .  ∆εν  πρέπει  να  χρησιµοποιηθούν  αυτοκόλλητοι  φάκελοι ,  οι  οποίοι  είναι 

δυνατόν  να  αποσφραγισθούν  και  να  επανασφραγισθούν  χωρίς να  αφήσουν  ίχνη .  

 

7. Οι  προσφορές  πρέπει  να  αποστέλλονται  στο  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  µε  οποιονδήποτε  τρόπο , 

όπου  θα  παραλαµβάνονται  µε  απόδειξη ,  µε  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  

περιέρχονται  στο  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  µέχρι  την  προηγούµενη  της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού ,  µε  ευθύνη  του  Προσφέροντος .  

  

8. Η Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαµβάνει  καµία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  

άφιξη  των  προσφορών ,  από  οποιαδήποτε  αιτία ,  που  αποστέλλονται  µε  τον  ως  άνω  τρόπο .  

 

9. Οι  προσφορές που  είτε  υποβλήθηκαν  µετά  την  καθορισµένη  ηµεροµηνία  είτε  δεν 

έφθασαν  έγκαιρα  στο  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  θα  επιστρέφονται  στους Προσφέροντες χωρίς να 

έχουν  αποσφραγισθεί .  
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10. Ο φάκελος κάθε  προσφοράς συνοδεύεται  από  ειδική  συνοδευτική  επιστολή  στην  

οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  αντίστοιχα  το  φυσικό  πρόσωπο ,  η  εταιρεία ,  ή  η  ένωση 

Εταιρειών  που  υποβάλλει  την  προσφορά ,  καθώς και  ο  εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός 

τους.  

2.8 ΦΑΚΕΛΟΣ  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

2.8.1.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι  συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται ,  επί  ποινή  αποκλεισµού ,  να  

υποβάλλουν ,  µαζί  µε  την  προσφορά  τους,  φάκελο  µε  τα  εξής δικαιολογητικά :   

α .  Οι  Προσφέροντες  οφείλουν  µε  ποινή  αποκλεισµού ,  µαζί  µε  την  προσφορά ,  να 

καταθέσουν  Εγγύηση  συµµετοχής τους στο  διαγωνισµό ,  της οποίας το  ποσό  θα  πρέπει  να  

καλύπτει  το  5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του  υποέργου  στο  οποίο  

συµµετέχουν  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α.  Η Εγγύηση  συµµετοχής στο  διαγωνισµό  

η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  το  συνηµµένο  στην  παρούσα  υπόδειγµα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι) . Η εγγύηση  συµµετοχής  πρέπει  να  αναφέρει  ότι  ισχύει  τουλάχιστον  επί  

ένα  µήνα  µετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος της προσφοράς που  ζητά  η  διακήρυξη  και  να  

εκδίδεται  υπέρ  της Αναθέτουσας Αρχής,  Ίδρυµα  Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης 

( Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .) .   

Η εγγύηση  συµµετοχής επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  µετά  την  κατάθεση  της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης εντός πέντε  (5) εργασίµων  ηµερών  από  την  υπογραφή  της σύµβασης , 

ενώ  στους λοιπούς  Προσφέροντες  µέσα  σε  πέντε  (5) ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία 

οριστικής ανακοίνωσης της Κατακύρωσης  ή  ανάθεσης .   

Η εγγύηση  συµµετοχής επιστρέφεται  στους  συµµετέχοντες στην  περίπτωση  απόρριψης  

της προσφοράς  και  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί  ένδικο  µέσο  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η  

προθεσµία  άσκησης  ενδίκων  µέσων  ή  παραίτησης από  αυτά .  

Σε  περίπτωση  που  οι  υπεύθυνες δηλώσεις που  υποβάλλει  ο  συµµετέχων ,  περιέχουν  ψευδή 

ή  ανακριβή  στοιχεία  ή  αν  ο  προσφέρων  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  

δεν  προσκοµίσει  κάποιο  από  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά ,  σύµφωνα  µε  την  παρούσα  

∆ιακήρυξη ,  η  εγγύηση  συµµετοχής  του  µειοδότη  καταπίπτει  υπέρ  του  Φορέα .  Επίσης  

καταπίπτει  υπέρ  του  Φορέα  η  εγγύηση  συµµετοχής του  µειοδότη ,  εφόσον  από  τα  

υποβληθέντα  δικαιολογητικά  κατά  το  στάδιο  της κατακύρωσης,  προκύπτει  ότι  δεν 

πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη  καθοριζόµενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  οικονοµικών  και  

τεχνικών  προΰποθέσεων .  

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισµός αρνηθεί  να 

υπογράψει  εµπροθέσµως τη  σύµβαση  ή  να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  

εκτέλεσης κατά  την  υπογραφή  της σύµβασης 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  του  Φορέα .  
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β .  Υπεύθυνη  δήλωση  της παρ .  4 του  άρθρου  8 του  ν .  1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε  

ισχύει ,  µε  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  :   

i .  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισµού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης στον  οποίο 

συµµετέχουν .  

i i .  Να  δηλώνεται  ότι ,  µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής της προσφοράς τους,  

 - δεν  έχουν  καταδικασθεί  µε  αµετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκηµα  από  τα 

αναφερόµενα  στην  περίπτωση  (1) του  εδ .  α  της παρ .  2 του   άρθρου  6 του  πδ  118/2007, 

 - δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις αναφερόµενες στην  περίπτωση  (2) του  εδ .  α  της παρ .  2 

του   άρθρου  6 του  π.δ .  118/2007 καταστάσεις,  

 - είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήµεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του  εδ .  α  της παρ .  2 του  άρθρου  6 του  π.δ .  118/2007,  

- είναι  εγγεγραµµένοι  στο  οικείο  Επιµελητήριο  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  περ .  (4) 

του  εδ .  α  της παρ .  2 και  στην  περ .  (3) του  εδ .  β  της παρ .  2 του  άρθρου  6 του  π.δ .  

118/2007, 

 - δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις αναφερόµενες στην  περ .  (2) του  εδ .  γ  της παρ .  2 του  

άρθρου  6 του  π .δ .  118/2007  κατάσταση .  

i i i .  Να  αναλαµβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόµιση  των  

δικαιολογητικών  της  παρ .  2 του  άρθρου  6 του  π.δ .  118/2007 και  σύµφωνα  µε  τους όρους  

και  τις προϋποθέσεις του  άρθρου  20 του  π.δ  118/2007.  

γ .  Εφόσον  οι  προσφέροντες συµµετέχουν  στους διαγωνισµούς  µε  αντιπρόσωπό  τους, 

υποβάλλουν  µαζί  µε  την  προσφορά  παραστατικά  εκπροσώπησης  τα  οποία  συνίστανται 

ανάλογα  µε  τη  νοµική  µορφή  του  κάθε  προσφέροντος,  στα  ακόλουθα :  

(α) Επικυρωµένο  αντίγραφο  του  καταστατικού ,  το  ΦΕΚ  σύστασης και  τα  ΦΕΚ 

τροποποιήσεων  της εταιρίας (σε  περίπτωση  ΑΕ  και  ΕΠΕ) καθώς και  πιστοποιητικό  της  

αρµόδιας σε  κάθε  περίπτωση  αρχής από  το  οποίο  να  βεβαιώνονται  όλες οι  µέχρι  σήµερα  

τροποποιήσεις  του  καταστατικού ,  ή  επικυρωµένο  αντίγραφο  του  καταστατικού  και  των 

τροποποιήσεών  του  µε  αντίστοιχη  βεβαίωση  της αρµόδιας αρχής για  τις  όλες µέχρι 

σήµερα  τροποποιήσεις του  (σε  περίπτωση  Ο.Ε .  ή  Ε .Ε .)  Τα  παραπάνω  έγγραφα  δεν 

προσκοµίζονται  σε  περίπτωση  ατοµικών  επιχειρήσεων . 

(β) Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  µέλη  του  ∆ .Σ . ,  οι  νόµιµοι  

εκπρόσωποι ,  οι  διαχειριστές,  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωµα  µε  την  υπογραφή  
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τους να  δεσµεύουν  την  εταιρία  και  τα  έγγραφα  νοµιµοποίησης  αυτών ,  αν  αυτό  δεν 

προκύπτει  ευθέως από  το  καταστατικό  αναλόγως µε  τη  νοµική  µορφή  των  εταιριών .   

(γ) Πρακτικό  αποφάσεων  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  ή  του  ∆ιοικούντος Οργάνου  του 

προσφέροντος,  µε  το  οποίο :  

Εγκρίνεται  η  συµµετοχή  του  στο  διαγωνισµό .  Σε  περίπτωση  ένωσης Εταιριών  µε  το  

πρακτικό  πρέπει  να  εγκρίνονται  η  συµµετοχή  του  µέλους της ένωσης στο  διαγωνισµό ,  η  

σύµπραξή  του  µε  τα  λοιπά  µέλη  της ένωσης,  το  ποσοστό  συµµετοχής του  κάθε  µέλους  

της ένωσης  έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής .  

Εγκρίνεται  και  παρέχεται  σε  συγκεκριµένο  άτοµο  ή  άτοµα  (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση  για  να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  και  την  προσφορά ,  

καθώς και  για  να  καταθέσει  την  προσφορά  και  να  παραστεί  στην  αποσφράγιση  της  

προσφοράς σε  όλα  τα  στάδιά  της,  καθώς  και  να  υπογράψει  οποιοδήποτε  έγγραφο  

απαιτηθεί .  Σε  περίπτωση  ένωσης πρέπει  να  ορίζεται  κοινός νόµιµος εκπρόσωπος για  να  

υπογράψει  όλα  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  και  την  προσφορά  καθώς και  να  

καταθέσει  την  προσφορά  και  να  παραστεί  στην  αποσφράγιση  της προσφοράς  σε  όλα  τα  

στάδιά  της.  

2.8.2  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών ,  κατά  το  άρθρο  20 του  π.δ  118/2007, ο  προσφέρων  

στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση ,  εντός προθεσµίας  είκοσι  (20) ηµερών  από  

την  κοινοποίηση  της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ ’  αυτόν ,  µε  βεβαίωση  παραλαβής ή 

σύµφωνα  µε  το  ν .  2672/1998 (Α΄290), οφείλει  να  υποβάλει ,  σε  σφραγισµένο  φάκελο ,  τα  

εξής έγγραφα  και  δικαιολογητικά ,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  από  το  

αρµόδιο  όργανο :  

α .  Οι  Έλληνες  πολίτες :   

(1) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  την  

κοινοποίηση  της ως  άνω  έγγραφης ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει ,  ότι  δεν 

έχουν  καταδικασθεί  µε  αµετάκλητη  δικαστική  απόφαση ,  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα  

που  περιλαµβάνονται  στην  υπεύθυνη  δήλωση  της περίπτωσης i i  του  εδ .  β  της παρ .  2.8.1 

του  άρθρου  2.8 του  παρόντος.  

(2) Πιστοποιητικό  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου  

εξαµήνου ,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  

προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε πτώχευση  και ,  επίσης ,  ότι  δεν  τελούν  σε διαδικασία  

κήρυξης πτώχευσης.   

(3) Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρµόδια  κατά  περίπτωση  αρχή ,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  κατά  την  ηµεροµηνία  της ως άνω  ειδοποίησης,  είναι  ενήµεροι  ως προς τις  
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υποχρεώσεις τους που  αφορούν  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και  ως προς  τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους.  Σε  περίπτωση  

εγκατάστασής τους στην  αλλοδαπή ,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω  περιπτώσεων  (2) 

και  (3) εκδίδονται  µε  βάση  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  της χώρας  που  είναι  εγκατεστηµένοι ,  

από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό  πιστοποιητικό .   

(4) Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιµελητηρίου ,  µε  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός η 

εγγραφή  τους σ ’   αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελµά  τους,  κατά  την  ηµέρα  διενέργειας του 

διαγωνισµού ,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραµένουν  εγγεγραµµένοι  µέχρι  της 

επίδοσης της ως άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.   

β .  Οι  αλλοδαποί :   

(1) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή  ισοδύναµου  εγγράφου  αρµόδιας διοικητικής ή  

δικαστικής αρχής  της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του  τελευταίου  τριµήνου ,  πριν  

από  την  κοινοποίηση  της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  

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

της περίπτωσης (1) του  εδ .  α  της παρ .  2 του  άρθρου  6 του  π .δ  118/2007 .  

(2) Πιστοποιητικό  της κατά  περίπτωση  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις 

καταστάσεις της  περ .  (2) του  εδ .  α  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  και  ότι  

πληρούνται  οι  προϋποθέσεις της περ .  (3) του  εδ .  α  της παρ .  2 του  άρθρου  6 του  π.δ  

118/2007. 

(3) Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  από  το  οποίο  να  

προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραµµένοι  στα  µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου  ή  σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,  κατά  την  ηµέρα  διενέργειας του  διαγωνισµού  

και  εξακολουθούν  να  παραµένουν  εγγεγραµµένοι  µέχρι  την  επίδοση  της  ως άνω  έγγραφης 

ειδοποίησης .   

γ .  Τα  νοµικά  πρόσωπα  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά :   

(1) Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  των  εδαφίων  α  και  β  της παρ .  2 του 

παρόντος,  αντίστοιχα .  

(2) Πιστοποιητικό  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου  

εξαµήνου ,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης της παρ .  2, από  

το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν .  2190/1920, όπως  

εκάστοτε  ισχύει ,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  ν .  1892/1990 (Á101),  όπως εκάστοτε  ισχύει ,  

ή  άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα) και ,  επίσης,  ότι  δεν  
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τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης απόφασης κοινής  ή  ειδικής εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  

νοµοθετηµάτων  ή  υπό  άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά 

πρόσωπα).  

(3) Ειδικότερα ,  τα  ανωτέρω  νοµικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκοµίζουν  για  τους 

διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις των  εταιρειών  περιορισµένης ευθύνης (Ε .Π.Ε .)  και  των 

προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε .  και  Ε .Ε .)  και  για  τον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύµβουλο  

για  τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε .) ,  απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή  άλλο  ισοδύναµο  

έγγραφο  αρµόδιας διοικητικής ή  δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,  από  το  

οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  µε  αµετάκλητη  

δικαστική  απόφαση ,  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα  της περίπτωσης (1) του  εδ .  α  της παρ .  

2 του  άρθρου  6 του  Π.∆  118/2007. 

(4) Επί  ηµεδαπών  ανωνύµων  εταιρειών τα  προαναφερόµενα  πιστοποιητικά  της  

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του  εδ .  γ  της παρ .  2 του  άρθρου  6 του  Π.∆  118/2007, 

εκδίδονται ,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρµόδια  Υπηρεσία  της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  στο  µητρώο  Ανωνύµων  Εταιρειών  της οποίας είναι  

εγγεγραµµένη  η  συµµετέχουσα  στο  διαγωνισµό  A.E.,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις των 

άρθρων  7α .1.ια΄ και  7β .12 του  κ.ν .  2190/1920, όπως εκάστοτε  ισχύει ,  και ,  όσον  αφορά  

στην  ειδική  εκκαθάριση  του  ν .  1892/1990, όπως εκάστοτε  ισχύει ,  από  το  αρµόδιο  

Εφετείο  της έδρας της ανωνύµου  εταιρείας που  τελεί  υπό  ειδική  εκκαθάριση .  Επί  

ηµεδαπών  εταιρειών  περιορισµένης ευθύνης  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε .  και  Ε .Ε .)  

το  πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρµόδιο  τµήµα  του  Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον  διαγωνισµό  επιχείρησης.  

δ . Οι  συνεταιρισµοί :   

(1) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  την  

κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναµο  έγγραφο  αρµόδιας 

διοικητικής ή  δικαστικής  αρχής της  χώρας εγκατάστασης από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  

ο  πρόεδρος του  ∆ιοικητικού  του  Συµβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  µε  αµετάκλητη  

δικαστική  απόφαση ,  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα  της περίπτωσης (1) του  εδ .  α  της παρ .  

2 του  άρθρου  6 του  Π.∆  118/2007. 

(2) Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  (2) και  (3) του  εδ .  α  της  παρ .  2 του   άρθρου  6 

του  Π.∆  118/2007, εφόσον  πρόκειται  για  ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και  της περίπτωσης  

(2) του  εδ .  β  της παρ .  2 του   άρθρου  6 του  Π.∆  118/2007, εφόσον  πρόκειται  για  

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,  αντίστοιχα ,  και  της περίπτωσης (2) του  εδ .  γ  της παρ .  2 του 

άρθρου  6 του  Π.∆  118/2007. 

(3) Βεβαίωση  αρµόδιας αρχής  ότι  ο  Συνεταιρισµός λειτουργεί  νόµιµα .  
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ε . Οι  ενώσεις  προµηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά :   

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά ,  για  κάθε  προµηθευτή  που  συµµετέχει 

στην  Ένωση .   

1. Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της ότι  δεν  εκδίδονται  τα  

παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά ,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες τις ως άνω  αναφερόµενες 

περιπτώσεις του  παρόντος άρθρου ,  δύναται  να  αντικατασταθούν  αυτά  ως εξής:  

 - από  υπεύθυνη  δήλωση  του  προµηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής ή  διοικητικής 

αρχής  ή  συµβολαιογράφου  της  χώρας  εγκατάστασης.  Στην  κατά  τα  άνω  υπεύθυνη  δήλωση 

θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριµένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριµένα  έγγραφα  και 

ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριµένο  πρόσωπο  οι  ανωτέρω  νοµικές  καταστάσεις.   

2. Η µη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της 2.8.1 του  παρόντος 

συνιστά  λόγο  αποκλεισµού  του  προµηθευτή  από  τον  διαγωνισµό .   

2.9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

Υποβολή  στοιχείων  (να  κατατεθούν  επί  ποινή  αποκλεισµού) για  τα  χαρακτηριστικά  

και  την  χρηµατοπιστωτική ,  οικονοµική   και  τεχνική  ικανότητα  του  υποψήφιου :  

Ο προσφέρων  πρέπει  να  καταθέσει  δικαιολογητικά  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  πληροί  

ορισµένες προϋποθέσεις σχετικά  µε  τη  φερεγγυότητα ,  την  επαγγελµατική  δραστηριότητα ,  

την  χρηµατοπιστωτική  και  οικονοµική  του  κατάσταση .  

Αυτά  είναι  τα  εξής:  

α .  Υπεύθυνη  δήλωση  των  συµµετεχόντων  σύµφωνα  µε  την  παρ .  4 του  άρθρου  8 του   

ν .  1599/1986, όπως εκάστοτε  ισχύει ,  µε  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  θα  

δηλώνονται :  

- Οι  τυχόν  νοµικοί  περιορισµοί  λειτουργίας της επιχείρησης .  

- Εάν  έχει  επιβληθεί  στον  πάροχο  η  ποινή  του  αποκλεισµού  από  διαγωνισµούς ,  µε  

αµετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης.  Εάν  η  ποινή  του  αποκλεισµού  

επιβλήθηκε  για  ορισµένο  χρόνο ,  το  στοιχείο  τούτο  λαµβάνεται  υπόψη  για  την  απόρριψη 

της προσφοράς ,  µόνο  για  το  χρονικό  αυτό  διάστηµα .  

β .  Υπεύθυνη  δήλωση  µε  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  περί  του  συνολικού  ύψους του 

κύκλου  εργασιών  της  επιχείρησης,  καθώς και  του  κύκλου  εργασιών  της που  αφορά  

ειδικότερα  το  υπό  ανάθεση  έργο  κατά  τις τρεις προηγούµενες του  έτους του  διαγωνισµού 

οικονοµικές χρήσεις .  Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηµατική  

δραστηριότητα  σχετικά  µε  τις  ζητούµενες  µε  το  διαγωνισµό  υπηρεσίες,  κατά  χρονικό 

διάστηµα  που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση  κατά  νόµο  τριών  ισολογισµών ,  υποβάλλει  τους  

ισολογισµούς,  εφόσον  υπάρχουν ,  ή  τα  σχετικά  επίσηµα  στοιχεία  που  υπάρχουν  κατά  το  

διάστηµα  αυτό .  
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γ .  Κατάλογο ,  στον  οποίο  αναφέρονται  οι  κυριότερες συνεργασίες των  τριών τελευταίων 

χρόνων .  Οι  συνεργασίες αποδεικνύονται ,  εάν  ο  αποδέκτης είναι  δηµόσια  αρχή ,  µε  

πιστοποιητικά  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρµόδια  αρχή  και  εάν 

αποδέκτης είναι  ιδιωτικός φορέας,  µε  τα  αντίστοιχα  παραστατικά  ή ,  εφόσον  δεν  

προβλέπεται  η  έκδοση  παραστατικών  ή  δεν  υπάρχουν  παραστατικά ,  µε  υπεύθυνη  δήλωση 

του  αποδέκτη  των  υπηρεσιών  και ,  εάν  τούτο  δεν  είναι  δυνατό ,  του  παρόχου .  

 

Ο προσφέρων  µαζί  µε  την  προσφορά  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  της παρ .  4 του  άρθρου  

8 του  ν .  1599/1986 µε  θεώρηση  γνησίου υπογραφής,  για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  

προσκόµιση  όσων  εκ των  ως άνω  δικαιολογητικών  απαιτούνται  από  τη  διακήρυξη  κατά  

το  στάδιο  της κατακύρωσης. 

1 Οι   Ενώσεις προσώπων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  τα 

παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  πρόσωπο  που  συµµετέχει  στην 

ένωση .  

2 Αν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα ,  ή  δεν  

καλύπτουν  όλες τις παραπάνω  περιπτώσεις,  µπορούν  να  αντικατασταθούν  από ένορκη  

βεβαίωση  του  Προσφέροντα ,  ενώ  σε  περιπτώσεις χωρών  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  

βεβαίωση ,  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής ή  διοικητικής  αρχής  ή  

συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου  επαγγελµατικού  οργανισµού .  

3 ∆ικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος εκτός Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από  

επίσηµη  µετάφρασή  τους στην  Ελληνική  γλώσσα .  

Η επιτροπή  διενέργειας του  ∆ιαγωνισµού  µπορεί  να  ζητήσει  τη  συµπλήρωση  ελλείψεων 

των  δικαιολογητικών ,  µε  εξαίρεση   την  εγγύηση  συµµετοχής (η  έλλειψη  της οποίας  

αποτελεί  άµεσο  λόγο  αποκλεισµού) και  οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  προσκοµίσουν  τα  

συµπληρωµατικά  δικαιολογητικά  µέσα  σε  τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από  την 

ηµεροµηνία  που  θα  ζητηθούν  από  την  επιτροπή  διενέργειας του  διαγωνισµού .  

2.10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο ,  εντός του  οποίου  τοποθετούνται  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  

προσφοράς.  Η τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις 

προδιαγραφές των  ζητούµενων  από  το  διαγωνισµό  υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται  

στο  Β ’  ΜΕΡΟΣ   της  παρούσας προκήρυξης.  Η τεχνική  προσφορά  θα  περιλαµβάνει :  

1. Μία  συνολική  περιγραφή  για  το  πώς ο  προσφέρων  προτίθεται  να  υλοποιήσει  το  έργο .   

2. Συµπληρωµένο  τον  Πίνακα  Συµµόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς.     
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2.11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο ,  εντός  του  οποίου  τοποθετείται  η  οικονοµική  προσφορά  

και  η  οποία  πρέπει  να  περιλαµβάνει  τα  στοιχεία  που  περιγράφονται  στο  Γ ’  ΜΕΡΟΣ  της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.12. ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι  προσφορές ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους Προσφέροντες επί  εκατόν  ογδόντα  (180) 

ηµέρες προσµετρούµενες από  την  εποµένη  της ηµέρας διενέργειας  του  διαγωνισµού .  Εάν 

οι  διαγωνιζόµενοι  κλήθηκαν  να  παρατείνουν  την  ισχύ  των  προσφορών  τους σύµφωνα  µε  

την   παράγραφο  3 του  παρόντος  άρθρου  και  αποδέχθηκαν  την  παράταση ,  οι  προσφορές 

τους ισχύουν  και  τους δεσµεύουν  και  για  το  επιπλέον  αυτό  χρονικό  διάστηµα .   

2. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος µικρότερο  του  προβλεποµένου  κατά  τα  ως άνω ,  

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη .   

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από 

το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  πριν  από  τη  λήξη  της κατ΄ ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστηµα  ίσο  µε  

το  ανωτέρω  αναφερόµενο  χρονικό  διάστηµα .  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου 

ορίου  χρόνου  παράτασης ισχύος  της προσφοράς ,  τα  αποτελέσµατα  του  διαγωνισµού  

υποχρεωτικά  µαταιώνονται ,  εκτός  εάν  το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  κρίνει  αιτιολογηµένα  ότι  η  

συνέχιση  του  διαγωνισµού  εξυπηρετεί  το  δηµόσιο  συµφέρον ,  οπότε  οι  συµµετέχοντες  στο  

διαγωνισµό  µπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους εφόσον  τους 

ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτάτου  ορίου ,  παράταση  της προσφοράς τους είτε  όχι .  

Στην  τελευταία  περίπτωση  η  διαδικασία  του  διαγωνισµού  συνεχίζεται  µε  όσους 

παρέτειναν  τις προσφορές τους.   

4. Σε  περίπτωση  που  η  κατακύρωση  του  διαγωνισµού  ανακοινωθεί  µετά  τη  λήξη  του 

χρόνου  ισχύος της προσφοράς ή  µετά  τη  λήξη  τυχόν  παράτασής της ,  η  κατακύρωση  

δεσµεύει  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  µόνον  εφόσον  αυτός την  αποδεχτεί .  Σε  περίπτωση 

άρνησης του  επιλεγέντος η  κατακύρωση  γίνεται  στο  δεύτερο  κατά  σειρά  επιλογής .  

 

2.13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Στο  διαγωνισµό  δε  γίνονται  δεκτές εναλλακτικές προσφορές  για  το  σύνολο  ή  µέρος  των 

προκηρυσσόµενων  µε  την  παρούσα  Υπηρεσιών .  Στο  διαγωνισµό  δε  γίνονται  δεκτές 

αντιπροσφορές και  σε  περίπτωση  υποβολής τους απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  

Προσφορές για  µέρος  των  προκηρυσσόµενων  µε  την  παρούσα  Υπηρεσιών  δε  γίνονται 

δεκτές.  

 

2.14. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  

Η συµµετοχή  στον  προκηρυσσόµενο  µε  την  παρούσα  διαγωνισµό  είναι  ανοικτή ,  επί  ίσοις 

όροις,  σε  όσους πληρούν  τις νοµικές ,  οικονοµικές και  τεχνικές προϋποθέσεις που  
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προβλέπονται  στην  ∆ιακήρυξη  και  διαθέτουν  την  απαιτούµενη  επαγγελµατική  επάρκεια  

και  εµπειρία .  

Στο  διαγωνισµό  γίνονται  δεκτές οι  προσφορές που  είναι  σύµφωνες µε  όλους τους όρους,  

τις προϋποθέσεις και  τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης,  ενώ  είναι  δυνατό ,  κατά  την  

κρίση  της Ε∆∆ΑΠ,  να  θεωρηθούν  αποδεκτές και  προσφορές που  παρουσιάζουν 

ασήµαντες αποκλίσεις ή  περιορισµούς.  Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή  περιορισµοί , 

νοούνται  οι  αποκλίσεις και  οι  περιορισµοί  που  δεν  επηρεάζουν  την  έκταση  του  Έργου  ή 

την  ποιότητα  εκτέλεσής του ,  δεν  περιορίζουν ,  σε  κανένα  σηµείο ,  τα  δικαιώµατα  της 

Αναθέτουσας Αρχής ή  τις υποχρεώσεις του  Προσφέροντος και  δε  θίγουν  την  αρχή  της  

ίσης µεταχείρισης  των  Προσφερόντων .  

Προσφορές που ,  κατά  την  κρίση  της Ε∆∆ΑΠ ,  είναι  αόριστες και  ανεπίδεκτες εκτίµησης ή  

περιέχουν  όρους  αντίθετους προς  την  ∆ιακήρυξη  ή /και  αιρέσεις,  χαρακτηρίζονται  ως  µη  

αποδεκτές και  απορρίπτονται .  

Ως  απαράδεκτες απορρίπτονται ,  επίσης,  οι  προσφορές που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  Η  διαπίστωση  για  την  συµφωνία  ή  ασυµφωνία  

µε  τους απαράβατους  όρους που  ορίζονται  ως τέτοιοι  από  την  διακήρυξη  καθώς και  η  

βαθµολόγηση  των  προσφορών  γίνεται  µε  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου ,  µετά  από  

αιτιολογηµένη  γνώµη  του  αρµοδίου  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  οργάνου .  

Εποµένως αποκλίσεις  που  οδηγούν  στην  απόρριψη  των  προσφορών  νοούνται  µόνο  όσες 

σχετίζονται  µε  τους απαράβατους όρους της Προκήρυξης.   

Όσα  δικαιολογητικά  εκδίδονται  σε  γλώσσα  πλην  της ελληνικής  θα  συνοδεύονται  από  

επίσηµη  µετάφρασή  τους στην  Ελληνική  Γλώσσα .  Οι  προσφορές υποβάλλονται   

δακτυλογραφηµένες και  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική  γλώσσα  µε  εξαίρεση  τους τεχνικούς 

όρους που  είναι  δυνατό  να  αναφέρονται  και  στην  Αγγλική  γλώσσα  ή ,  εφόσον  αυτοί  δεν 

µπορούν  να  αποδοθούν  στην  Ελληνική ,  µόνον  στην  Αγγλική .  

Ρητά  δηλώνεται  επίσης η  απαγόρευση  εκχώρησης µέρους της υλοποίησης του  έργου  σε 

τρίτους.  

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το  αρµόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης προσφορών  προβαίνει  στην  έναρξη  της 

διαδικασίας αποσφράγισης των  προσφορών  την  ηµεροµηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη  

σχετική  διακήρυξη  ή  πρόσκληση .  Προσφορές που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  

µετά  την  έναρξη  της διαδικασίας αποσφράγισης δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  

στην  Υπηρεσία  για  επιστροφή ,  ως εκπρόθεσµες.  

Η αποσφράγιση  γίνεται  ως εξής:  

1. Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και  ο  φάκελος της τεχνικής  

προσφοράς  µονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  όλα  τα 

δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά  ανά  

φύλλο .  Οι  φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται ,  αλλά 
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µονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο 

φάκελο  ο  οποίος επίσης σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από  το  ίδιο  όργανο  και 

φυλάσσεται ,  προκειµένου  να  αποσφραγισθεί  την  ηµεροµηνία  και  ώρα  που  θα  οριστεί .   

 

2.  Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  το  παραπάνω  όργανο  προβαίνει  στην  

καταχώρηση  αυτών  που  υποβάλλουν  προσφορές,  καθώς και  των  δικαιολογητικών  που 

υπέβαλαν ,  κατά  διαγωνισµό ,  όταν  πρόκειται  για  περισσότερους από  ένα  διαγωνισµούς,  

σε  πρακτικό  το  οποίο  υπογράφει  και  σφραγίζει .   Αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  

δηµόσια .  

 

3. α .  Η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού ,  σε  κλειστές συνεδριάσεις της,  θα  ελέγξει  την  ορθότητα  

και  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  που  έχουν  υποβληθεί  µε  τον  ΦΑΚΕΛΟ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"  (καθώς και  των  εγγυήσεων  συµµετοχής και  του  περιεχοµένου  τους 

για  κάθε  προσφέροντα) και  θα  συντάξει  Πρακτικό  το  οποίο  θα  καταγράφει  τα  

αποτελέσµατα  του  ελέγχου .   Η Επιτροπή ,  εφ ’  όσον  παραστεί  ανάγκη ,  µπορεί  να  καλέσει  

τους Προσφέροντες  να  παράσχουν  τις σχετικές διευκρινίσεις  για  τα  δικαιολογητικά  που 

έχουν  υποβάλλει ,  µέσα  σε  τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από  την  ηµεροµηνία  που  θα  τους 

ζητηθούν .  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή  των  συγκεκριµένων  διευκρινίσεων  είναι 

υποχρεωτική  για  τον  προσφέροντα  και  δε  θεωρείται  αντιπροσφορά .   

β .  Επειδή  η  αξιολόγηση  όσων  προσφορών  έγιναν  αποδεκτές ως  προς τα  δικαιολογητικά , 

θα  γίνει  µε  βάση  την  χαµηλότερη  τιµή ,  η  “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ' '  δεν  αξιολογείται  για 

την  κατάταξη  του  υποψηφίου .  Τα  στοιχεία  της τεχνικής προσφοράς χρησιµοποιούνται  

µόνο  για  τον  αποκλεισµό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις τεχνικές προδιαγραφές της  

διακήρυξης.  Θα  ελέγξει  το  περιεχόµενο  των  τεχνικών  προσφορών  προκειµένου  να  

διαπιστώσει  εάν  ικανοποιούν  τους  όρους  της ∆ιακήρυξης και  θα  καταχωρήσει ,  σε 

σχετικό  πρακτικό  της,  τυχόν  προσφορές  που  χαρακτηρίζει  απορριπτέες,  αναλύοντας ,  για  

κάθε  µία  από  αυτές ,  τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  

γ .  Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διαδικασία  του  ελέγχου  προκύψει  η  ανάγκη  απόρριψης 

προσφορών  που  δεν  καλύπτουν  τις απαιτούµενες από  την  ∆ιακήρυξη  προϋποθέσεις,  η  

Επιτροπή  τεκµηριώνει  τους λόγους της απόρριψης στο  σχετικό  Πρακτικό  και  κατόπιν  

εκδίδει  τις  απαιτούµενες αποφάσεις απόρριψης.  Το  Πρακτικό  το  οποίο  θα  αναφέρει  τόσο  

τους προσφέροντες που  γίνονται  αποδεκτοί  όσο  και  αυτούς που  αποκλείονται  από  την 

παραπέρα  διαδικασία ,  θα  ανακοινωθεί  από  το   φορέα  στους προσφέροντες εγγράφως ή  σε 

δηµόσια  συνεδρίαση .  

 

4. Ο υποφάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν  αποσφραγίζεται ,  αλλά  φυλάσσεται  

από  την  Αναθέτουσα  Αρχή .  Οι  σφραγισµένοι  φάκελοι  µε  τα  οικονοµικά  στοιχεία  των  

προσφορών ,  µετά  την  ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των  λοιπών  στοιχείων  αυτών ,  θα 

αποσφραγιστούν  κατά  την  ηµεροµηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  εγγράφως στους  
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συµµετέχοντες και  πάντως το  αργότερο  προ  τριών  (3) ηµερών από  την  ηµεροµηνία  

ανοίγµατος των  οικονοµικών  προσφορών .   

Για  τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης,  η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  θα  ακολουθήσει  

την  παρακάτω  περιγραφόµενη  διαδικασία :  

α) Θα  ελέγξει  το  περιεχόµενο  των  οικονοµικών  προσφορών  προκειµένου  να  διαπιστώσει 

τον  βαθµό  στον  οποίο  ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και  θα 

καταχωρήσει ,  σε  σχετικό  πρακτικό  της,  τυχόν  προσφορές που  χαρακτηρίζει  απορριπτέες,  

αναλύοντας,  για  κάθε  µία  από  αυτές,  τους  ακριβείς  λόγους απόρριψης.  Εφ ’  όσον ,  σ ’  αυτό 

το  στάδιο  της  διαδικασίας,  υπάρχουν  τέτοιες,  απορριπτέες προσφορές,  η  Ε∆∆ΑΠ θα  

προχωρήσει  στην  έκδοση  των  σχετικών  αποφάσεων  απόρριψης .  Περιπτώσεις προσφορών  

που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις από  τους  όρους της  Προκήρυξης δεν  θα  απορρίπτονται  υπό 

την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις αυτές δεν  αναφέρονται  στους απαράβατους όρους και  

κρίνονται  επουσιώδεις από  την  αρµόδια  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού .  Η διαδικασία 

αξιολόγησης  θα  γίνει  µε  βάση  τη  χαµηλότερη  τιµή .  

β) Μετά  την  ολοκλήρωση  της οικονοµικής αξιολόγησης ,  η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού ,  θα  

κατατάξει  τις προσφορές,  σε  Συγκριτικό  Πίνακα  κατά  αύξουσα  τιµή  της οικονοµικής  

προσφοράς.  Με  βάση  την  Τελική  κατάταξη  των  προσφορών  που  έχει  προκύψει  από  την  

παραπάνω  διαδικασία ,  προκρίνεται  ως υποψήφιος Ανάδοχος ο  πρώτος στην  κατάταξη .  Η 

Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  µετά  την  ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των  οικονοµικών 

προσφορών  κάθε  προσφέροντος,  θα  συντάξει  πρακτικό  και  θα  ανακοινώσει  µέσω  της  

Υπηρεσίας στους προσφέροντες εγγράφως ή  σε  δηµόσια  συνεδρίασή  της,  την  τελική  

κατάταξη  των  προσφερόντων .   

 

5. Όσοι  δικαιούνται ,  σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  

αποσφράγισης των  προσφορών ,  λαµβάνουν  γνώση  των συµµετασχόντων  στον 

διαγωνισµό ,  καθώς επίσης και  των  τιµών  που  προσφέρθηκαν .  

 

6. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο  πρόκειται 

να  γίνει  η  κατακύρωση ,  το  αρµόδιο  όργανο  παραλαβής και  αποσφράγισης προσφορών 

προβαίνει  επίσης  στην  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  την 

ηµεροµηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη  σχετική  πρόσκληση .  Όσοι  δικαιούνται ,  

σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης του  

φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  λαµβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που  

κατατέθηκαν .  

Τα  δικαιολογητικά  προσκοµίζονται  σε  σφραγισµένο  φάκελο ,  ο  οποίος  παραδίδεται 

εµπρόθεσµα  στο  αρµόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών .  
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3.1 ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  απορρίψει  προσφορά  αιτιολογηµένα ,  

ανεξάρτητα  από  το  στάδιο  που  βρίσκεται  ο  διαγωνισµός,  εφόσον  αυτή  αντίκειται  στους 

όρους της παρούσας προκήρυξης.  Ήδη  προσδιορίζεται  ότι  δεν  λαµβάνεται  υπόψη  και  

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη ,  και  Προσφορά  που :  

- δεν  έχει  σφραγισµένα  σε  ιδιαίτερους υποφακέλους  τα  τεχνικά  στοιχεία  και  τα  

οικονοµικά  στοιχεία ,  

- δεν  είναι  πλήρης,  δεν  περιλαµβάνει  τα  προβλεπόµενα  δικαιολογητικά  και  δεν 

συνοδεύεται  από  τη  νόµιµη  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής στο  διαγωνισµό ,  

- είναι  αόριστη  και  δεν  µπορεί  να  εκτιµηθεί ,  ή  είναι  υπό  αίρεση  ή  περιέχει  ελλιπή  ή 

ανακριβή  στοιχεία ,  ή  υπάρχουν  διορθώσεις που  την  καθιστούν  ασαφή  κατά  την  κρίση  του 

οργάνου  αξιολόγησης των  προσφορών ,  

- 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  των 

υπηρεσιών ,  

- δεν  καλύπτει  το  σύνολο  των  ζητούµενων   υπηρεσιών ,  

- δεν  περιλαµβάνει  µε  σαφήνεια  την  προσφερόµενη  τιµή ,  ή /και  εµφανίζει  τιµές σε 

οποιοδήποτε  σηµείο  της τεχνικής  προσφοράς,  

- δεν  έχει  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  τον  υποδεικνυόµενο  από  την  ∆ιακήρυξη  τρόπο ,  

- ο  χρόνος  ισχύος της  προσφοράς ορίζεται  µικρότερος των  εκατόν  ογδόντα  (180) ηµερών ,  

- παρουσιάζει  αποκλίσεις από  τις τεχνικές προδιαγραφές της  προκήρυξης,  

- σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  ορίζεται  ρητά  από  την  παρούσα  διακήρυξη  ότι  η 

παράβαση  ενός  συγκεκριµένου  όρου  της καθιστά  την  προσφορά  απαράδεκτη .   

 

Όλοι  οι  περιεχόµενοι  στην  παρούσα  προκήρυξη  όροι  και  απαιτήσεις είναι  υποχρεωτικοί  

για  τους προσφέροντες.  Απόκλιση  από  τους υποχρεωτικούς αυτούς όρους έχει  ως  

συνέπεια  τον  αποκλεισµό  του  προσφέροντος.  Κανένας προσφέρων  δεν  µπορεί ,  σε 

οποιαδήποτε  περίπτωση ,  να  επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις εκ  µέρους οποιουδήποτε  

υπαλλήλου  ή  συµβούλου  ή  στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Ε∆∆ΑΠ έχει  το  δικαίωµα ,  εφ ’  όσον  το  κρίνει  αναγκαίο ,  να  ζητήσει  από  τον 

Προσφέροντα  την  παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  µε  το  περιεχόµενο  της προσφοράς  του ,  

καθ ’  όλη  τη  διάρκεια  της διαδικασίας αξιολόγησης των  προσφορών .  Στην  περίπτωση  

αυτή  η  παροχή  διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον  Προσφέροντα  και  δεν  θεωρείται  

αντιπροσφορά .  

Τέτοιου  είδους διευκρινίσεις θα  παραδίδονται  στην  Ε∆∆ΑΠ στη  µορφή  που  έχουν 

ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (π.χ .  εγγράφως,  µε  επίδειξη  λειτουργίας,  κ .α .) ,  µέσα  
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σε  εύλογο  χρονικό  διάστηµα  που  αυτή  θα  ορίζει  κατά  περίπτωση ,  το  οποίο  δεν  θα  είναι  

µικρότερο  των  τριών  (3) εργασίµων  ηµερών .  

Οι  παρεχόµενες  διευκρινίσεις θα  ληφθούν  υπόψη  στην  τελική  αξιολόγηση  των 

Προσφορών .  

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνεται  υπόψη  αποκλειστικά  η  χαµηλότερη 

τιµή .  Υπό  την  επιφύλαξη  όσων  ορίζονται  αµέσως παρακάτω ,  η  κατακύρωση  γίνεται 

τελικά  στον  πάροχο  µε  την  χαµηλότερη  τιµή ,  εκ των  παρόχων  των  οποίων  οι  προσφορές 

έχουν  κριθεί  ως αποδεκτές µε  βάση  τις τεχνικές προδιαγραφές και  τους όρους της 

διακήρυξης.  Ισότιµες θεωρούνται  οι  προσφορές µε  την  αυτή  ακριβώς τιµή  και  που  είναι 

σύµφωνες µε  τους όρους και  τις  τεχνικές προδιαγραφές  της  διακήρυξης και  της 

πρόσκλησης.  

 

2. Όταν  ο  πάροχος ο  οποίος  προσφέρει  τη  χαµηλότερη  τιµή  δεν  προσκοµίζει  ένα  ή  

περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης που  προβλέπονται  

στην  παρούσα  διακήρυξη   σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στις διατάξεις  αυτές,  η  κατακύρωση  

γίνεται  στον  πάροχο  µε  την  αµέσως επόµενη  χαµηλότερη  τιµή .  Σε  περίπτωση  που  και 

αυτός δεν  προσκοµίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  

απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω ,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  πάροχο  µε  την  αµέσως 

επόµενη  χαµηλότερη  τιµή  και  ούτω  καθ΄ εξής.  Αν  κανένας από  τους παρόχους δεν  

προσκοµίζει ,  σύµφωνα  µε  τους όρους και  τις  προϋποθέσεις των  ανωτέρω  διατάξεων ,  ένα 

ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  από  αυτές,  ο  

διαγωνισµός µαταιώνεται .  

Στις περιπτώσεις  αυτές όταν  ο  συµµετέχων  υποβάλλει  ψευδείς  ή  ανακριβείς υπεύθυνες 

δηλώσεις ή  ο  υπόχρεος προς τούτο  προσφέρων  δεν  προσκοµίσει  εγκαίρως και  

προσηκόντως κατά  το  στάδιο  της κατακύρωσης ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  

δικαιολογητικά  κατακύρωσης καταπίπτει  υπέρ  του  ∆ηµοσίου  η  εγγύηση  συµµετοχής του 

µειοδότη .  Επίσης ,  καταπίπτει  υπέρ  του  ∆ηµοσίου  η  εγγύηση  συµµετοχής του  µειοδότη ,  

εφόσον  από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη  

διακήρυξη  καθοριζόµενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των  οικονοµικών  και  τεχνικών 

προϋποθέσεων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  προκήρυξη .   

 

3. Το  αρµόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  όργανο ,  µε  

αιτιολογηµένη  γνωµοδότησή  του ,  µπορεί  να  προτείνει :  

α .  Κατακύρωση  του  έργου .   

β .  Ματαίωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  και  επανάληψη  του  µε  τροποποίηση  ή  

µη  των  όρων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών .   
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γ .  Ματαίωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  και  προσφυγή  στην  διαδικασία  της 

διαπραγµάτευσης,  όταν  συντρέχει  λόγος επείγοντος που  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  της  

Υπηρεσίας.  

δ .  Ματαίωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  σύµφωνα  µε  την  παρ .2 του  παρόντος 

άρθρου .   

ε .  Οριστική  µαταίωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  στις εξής περιπτώσεις:  

 i )  Όταν  ο  φορέας δε  χρειάζεται  πλέον  τις ζητούµενες µε  το  διαγωνισµό  υπηρεσίες είτε  

λόγω  διακοπής ή  περιορισµού  της δραστηριότητας,  στο  πλαίσιο  της οποίας επρόκειτο  να 

παρασχεθούν  οι  υπηρεσίες.  

 i i )  Όταν  συντρέχουν  άλλοι  λόγοι  δηµοσίου  συµφέροντος που  επιβάλλουν  την  µαταίωση .  

στ .  Εφόσον  υποβληθεί  µία  µόνο  προσφορά  ή  τελικά  γίνεται  αποδεκτή  µία  µόνο  προσφορά  

και  εφόσον  δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  τιµών  είτε  προηγούµενων  διαγωνισµών 

είτε  της αγοράς που  να  επιβεβαιώνονται  µε  παραστατικά ,  ο  διαγωνισµός µαταιώνεται  και  

επαναλαµβάνεται  υποχρεωτικά .  Στον  επαναληπτικό  διαγωνισµό  και  εφόσον  συντρέχουν 

εκ νέου  οι  παραπάνω  περιστάσεις,  ο  διαγωνισµός ολοκληρώνεται  µε  διαπραγµάτευση  της  

τιµής.  

 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ   ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1. Η κατακύρωση  ή  µη  του  διαγωνισµού  και  η  τελική  επιλογή  του  αναδόχου  του  έργου  θα 

γίνει  µε  Απόφαση  του  ∆ .Σ .  της Αναθέτουσας Αρχής.  Η ανακοίνωση  κατακύρωσης 

αποστέλλεται  εγγράφως προς τον  επιλεγέντα  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  

περιλαµβάνει  εκτός των  άλλων στοιχείων  τη  συµφωνία  της κατακύρωσης ή  της ανάθεσης 

µε  τους όρους της διακήρυξης και  της πρόσκλησης,  το  σχέδιο  της σύµβασης που  έχει 

επισυναφθεί  στη  διακήρυξη  καθώς και  η  προθεσµία  υπογραφής της σύµβασης.  Ο  

προσφέρων  στον  οποίο  κατακυρώνεται  ο  ∆ιαγωνισµός είναι  υποχρεωµένος να  προσέλθει 

µέσα  σε  δέκα  (10) ηµέρες από  την  κοινοποίηση  της ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της 

σχετικής σύµβασης ,  προσκοµίζοντας τα  παρακάτω  στοιχεία :  

α) Στην  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος είναι  εταιρεία  ή  συνεταιρισµός ή  ένωση  προσώπων  ή 

κοινοπραξία ,  τα  έγγραφα  νοµιµοποίησης του  προσώπου  που  θα  υπογράψει  τη  Σύµβαση .  

β) Εγγύηση  καλής εκτέλεσης των  όρων  της Σύµβασης που  θα  ανέρχεται   στο  10 % του 

Συµβατικού  Τιµήµατος µη  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ.   

Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης,  όπως και  όλες οι  εγγυήσεις  που  αναφέρονται  στη 

∆ιακήρυξη ,  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύµατα  ή  άλλα  νοµικά  πρόσωπα  που  λειτουργούν 

νόµιµα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  µέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  του 

Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού  Χώρου  (ΕΟΧ) ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  

Συµφωνία  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  Εµπορίου ,  η  οποία  

κυρώθηκε  µε  το  νόµο  2513/1997 και  έχουν ,  σύµφωνα  µε  την  νοµοθεσία  των  κρατών  

αυτών ,  αυτό  το  δικαίωµα .  
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Εγγυήσεις που  εκδίδονται  σε  άλλο  κράτος  εκτός της Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από 

επίσηµη  µετάφρασή  τους στην  Ελληνική  γλώσσα .  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει  να  είναι  µεγαλύτερος κατά  τρεις  

(3) µήνες από  το  συµβατικό  χρόνο  παράδοσης του  έργου .  Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

της σύµβασης επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  µετά  την  οριστική  παραλαβή  του  υπηρεσιών 

του  έργου  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  την  εκκαθάριση  του  συνόλου  των  απαιτήσεων  

από  τους δύο  συµβαλλοµένους.  

Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης πρέπει  να  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  το  υπόδειγµα  του 

Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.   

2. Ο πάροχος µπορεί  να  προσέλθει  το  αργότερο  µέσα  σε  15 ηµέρες,  από  την  κοινοποίηση  

της ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της σχετικής  σύµβασης.  Αν  περάσει  άπρακτη  η  

προθεσµία  αυτή  και  ο  προσφέρων  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της σύµβασης τότε  η  

αρµόδια  Υπηρεσία  της  Αναθέτουσας Αρχής τον  κηρύσσει  έκπτωτο  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 

34 του  Π.∆ .  118/2007. Η αναθέτουσα  αρχή  µπορεί  να  αποφασίσει  την  ανάθεση  των 

υπηρεσιών  στον  δεύτερο  κατά  σειρά  κατάταξης διαγωνιζόµενο ,  αν  αυτός  δε  δεχθεί ,  στον  

τρίτο  κ .ο .κ.  ή  την  επανάληψη  του  διαγωνισµού .   

3. Η  Σύµβαση ,  που  περιλαµβάνει  λεπτοµερώς όλους τους όρους και  τις  προϋποθέσεις  για  

την  υλοποίηση  του  Έργου  καθώς και  τα  δικαιώµατα  και  τις  υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων  µερών ,  καταρτίζεται  µε  βάση  την  Κατακύρωση ,  την  Προσφορά  και  τη  

∆ιακήρυξη  και  κατισχύει  αυτών  πλην  κατάδηλων  σφαλµάτων  ή  παραδροµών .  Το  κείµενο  

της σύµβασης περιλαµβάνει  τα  στοιχεία  της προσφοράς του  παρόχου  µε  την  οποία  

συµµετέχει  αυτός στο  διαγωνισµό  και  η  οποία  (προσφορά) γίνεται  αποδεκτή  µε  την   

κατακύρωση .  ∆εν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγµάτευση  στο  κείµενο  της σύµβασης που 

επισυνάφθηκε  στη  διακήρυξη ,  ούτε  καθ΄  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή  συµπλήρωση  

της προσφοράς  του  παρόχου .   

4. Σε  περίπτωση  που  πιθανολογείται  ότι ,  κατά  το  χρονικό  διάστηµα  κατάρτισης του 

τελικού  κειµένου  της  Σύµβασης,  θα  λήξει  η  ισχύς της προσφοράς ή  της εγγύησης  

συµµετοχής,  ο  Ανάδοχος υποχρεούται  στην  έγκαιρη  παράταση  της ισχύος της προσφοράς 

του  κατά  τον  εκτιµούµενο  για  την  ολοκλήρωση  του  κειµένου  της  Σύµβασης απαιτούµενο 

χρόνο  και  την  παράταση ,  για  τον  ίδιο  χρόνο ,  της ισχύος  της εγγυητικής συµµετοχής  ή  

την  αντικατάστασή  της µε  την  εγγύηση  καλής εκτέλεσης.  Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  

αρνηθεί  τα  παραπάνω  ακολουθείται  η  διαδικασία  που  περιγράφεται  στην  παρούσα  

διακήρυξη .   

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ∆ΙΚΑΙΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

1. Η  Σύµβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  ∆ίκαιο .  Σε  περίπτωση  διαφορών  που  

ενδεχοµένως προκύψουν  σχετικά  µε  την  ερµηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την  εφαρµογή  της 

Σύµβασης ή  εξ '  αφορµής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος καταβάλλουν  κάθε 
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προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύµφωνα  µε  τους κανόνες  της  καλής  πίστης και  

των  χρηστών  συναλλακτικών  ηθών .  

Για  κάθε  διαφορά  που  δεν  είναι  δυνατό  να  επιλυθεί  σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  οριζόµενα ,  

αρµόδια  θα  είναι  τα  δικαστήρια  που  εδρεύουν  στην  Αθήνα .   

 

2. Η Σύµβαση  τροποποιείται  όταν  συµφωνήσουν ,  εγγράφως,  προς τούτο ,  τα  δύο 

συµβαλλόµενα  µέρη .  Οποιαδήποτε  τροποποίηση  δεν  πρέπει  να  µεταβάλει  το  φυσικό  

αντικείµενο  όπως προδιαγράφηκε  στην  παρούσα  προκήρυξη .  Η απόφαση  µε  την  οποία  η  

αναθέτουσα  αρχή  συναινεί  στην  τροποποίηση ,  δύναται  να  προσβληθεί  από  οποιονδήποτε  

έχει  έννοµο  συµφέρον .  

Η Αναθέτουσα  Αρχή ,  µε  την  επιφύλαξη  της εξασφάλισης  των  κατά  περίπτωση  

απαιτούµενων  εγκρίσεων ,  δικαιούται  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο ,  µετά  από  διαδικασία  

διαπραγµάτευσης,  συµπληρωµατικές υπηρεσίες από  τις προβλεπόµενες στην  παρούσα  ή  

και  νέες υπηρεσίες σύµφωνα  µε  τους όρους  και  τις προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στο  

άρθρο  22 του  Π.∆ .  118/2007. 

3. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  µονοµερώς  το  δικαίωµα  µετάθεσης του 

χρονοδιαγράµµατος του  Έργου  ή  επί  µέρους προβλεπόµενων  χρονικών  σηµείων  ή 

δραστηριοτήτων  του  χρονοδιαγράµµατος,  εάν  κρίνει  ότι  αυτό  επιβάλλεται ,  για  εύλογο 

χρονικό  διάστηµα  και  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στο  συνηµµένο  στην  παρούσα 

σχέδιο  σύµβασης.  Επίσης «και  µετά  από  αιτιολογηµένη  απόφαση  του  αρµοδίου  για  τη  

διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµοδίου  οργάνου ,  µε  την 

οποία  µπορεί  να  µετατίθεται  ο   συµβατικός  χρόνος παράδοσης ,  µόνο  όταν  συντρέχουν 

λόγοι  ανωτέρας βίας ή  άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειµενικώς  

αδύνατη  την  εµπρόθεσµη  παράδοση  των  συµβατικών  ειδών ,  για  εύλογο  χρονικό  διάστηµα  

και  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στο  συνηµµένο  στην  παρούσα  σχέδιο  σύµβασης .  Στις 

περιπτώσεις µετάθεσης του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις.  

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Κατά  της διακήρυξης του  διαγωνισµού ,  της συµµετοχής προµηθευτή  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 .   

2. Οι  ανωτέρω  ενστάσεις υποβάλλονται  εγγράφως στο  αρµόδιο  για  την  διενέργεια  του 

διαγωνισµού  όργανο  του  φορέα ,  ως εξής:   

α) Κατά  της διακήρυξης του  διαγωνισµού  µέσα  στο  µισό  του  χρονικού  διαστήµατος  από 

τη  δηµοσίευση  της διακήρυξης µέχρι  την  ηµεροµηνία  λήξεως της  προθεσµίας υποβολής 

των  προσφορών .  Για  τον  καθορισµό  της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται  και  οι 
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ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και  της υποβολής των  προσφορών .  Η ένσταση  εξετάζεται 

από  το  αρµόδιο  γνωµοδοτικό  συλλογικό  όργανο  του  φορέα  που  διενεργεί  τον  διαγωνισµό 

και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  πέντε  (5) 

εργάσιµες ηµέρες πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού .  

 β) Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της αναθέτουσας αρχής που  αφορούν  την 

συµµετοχή  οποιουδήποτε  παρόχου  στον  διαγωνισµό  ή  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού  ως 

προς τη  διαδικασία  παραλαβής και  αποσφράγισης των  προσφορών ,  κατά  τη  διάρκεια  

διεξαγωγής του  ιδίου  του  διαγωνισµού  και  εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από 

αυτήν  κατά  την  οποία  ο  ενιστάµενος  έλαβε  γνώση  του  σχετικού  φακέλου .  Η ένσταση  

αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισµού ,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την 

αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  από  το  αρµόδιο  συλλογικό  όργανο  και 

εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση  µετά  από  γνωµοδότηση  αυτού .  Η ένσταση  κατά  της  

συµµετοχής παρόχου  σε  διαγωνισµό  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  σε  αυτόν  κατά  του 

οποίου  στρέφεται ,  εντός δύο  (2) ηµερών  από  της  υποβολής της .  

 γ) Κατά  της διενέργειας του  διαγωνισµού  έως και  την  κατακυρωτική  απόφαση ,  µέσα  σε 

χρονικό  διάστηµα  τριών  (3) εργασίµων  ηµερών ,  αφότου  ο  ενδιαφερόµενος πάροχος  έλαβε 

γνώση  της σχετικής πράξεως ή  παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  Η ένσταση  αυτή  

κοινοποιείται  υποχρεωτικά ,  εντός δύο  (2)  ηµερών  από  την  υποβολή  της,  σε  αυτόν  κατά 

του  οποίου  στρέφεται .  Η ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρµόδιο  γνωµοδοτικό  συλλογικό 

όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε  δέκα  

(10) εργάσιµες ηµέρες  από  την  λήξη  της προθεσµίας  υποβολής ενστάσεων .   

δ) Εκτός των  ανωτέρω  περιπτώσεων ,  κατά  της κατακυρωτικής  απόφασης ,  όσον  αφορά  τη  

νοµιµότητα  και  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  των  άρθρων  6,  8 και  8α  του  π .δ /τος 

118/2007, µέσα  σε  χρονικό  διάστηµα  τριών  (3) εργασίµων  ηµερών ,  αφότου  ο 

ενδιαφερόµενος πάροχος έλαβε  γνώση  της ανωτέρω  κατακυρωτικής  απόφασης και  των  ως 

άνω  δικαιολογητικών .  Η ένσταση  αυτή  κοινοποιείται  υποχρεωτικά ,  εντός δύο  (2) ηµερών  

από  την  υποβολή  της στον  µειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται .  Η ένσταση  εξετάζεται  

από  το  αρµόδιο  γνωµοδοτικό  συλλογικό  όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  

σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε  δέκα  (10) εργάσιµες ηµέρες από  την  λήξη  της 

ανωτέρω  τριηµέρου  προθεσµίας .   

3. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους λόγους,  εκτός  από  τους 

προαναφερόµενους ,  δεν  γίνονται  δεκτές.   

4. Η σχετική  απόφαση  επί  της ενστάσεως κοινοποιείται  στους ενιστάµενους χωρίς 

υπαίτια  καθυστέρηση  της Υπηρεσίας .  Οι  ενιστάµενοι  λαµβάνουν  πλήρη  γνώση  της 

σχετικής απόφασης,  µετά  την  κοινοποίηση  του  σώµατός της  σε  αυτούς,  από  την 

αναθέτουσα  αρχή ,  µε  φροντίδα  τους .   

5. Ο  πάροχος µπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος του  κυρώσεις 

δυνάµει  των  άρθρων  18, 20, 26, 32, 33, 34 και  39 του  π.δ /τος 118/2007 να  υποβάλει  

προσφυγή  για  λόγους νοµιµότητας και  ουσίας µέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσµία  τριάντα  
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(30) ηµερών ,  από  την  ηµεροµηνία  που  έλαβε  γνώση  της σχετικής απόφασης από  την 

αναθέτουσα  αρχή .  Επί  της προσφυγής ,  αποφασίζει  το  αρµόδιο  για  την  διοίκηση  του  

φορέα  όργανο ,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου  συλλογικού  οργάνου .  Η εν  λόγω  

απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  µε  άλλη  οιασδήποτε  φύσεως διοικητική  προσφυγή .   

6. Κατά  τα  λοιπά  εφαρµόζεται  το  άρθρο  15 του  π.δ /τος  118/2007. 

 
8. Β΄  ΜΕΡΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ 

Το  φυσικό  αντικείµενο  του  έργου  συνίσταται  στην  υλοποίηση  των  υποέργων :    

Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».  
 

8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η ' 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ' '  δεν  αξιολογείται  για  την  κατάταξη  του  υποψηφίου ,  

δεδοµένου  ότι  κριτήριο  του  διαγωνισµού  είναι  η  χαµηλότερη  προσφερόµενη  τιµή .  

Τα  στοιχεία  της τεχνικής προσφοράς χρησιµοποιούνται  µόνο  για  τον  αποκλεισµό  

προσφορών ,  οι  οποίες  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της διακήρυξης,  όπως κατωτέρω  

περιγράφονται :  

 

8.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

8.3.1.  Τεχνικές  Προδιαγραφές  Υποέργων :  

Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ  
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».  
 
Το  Ίδρυµα  Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .) ,  Νοµικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού 
∆ικαίου  που  εποπτεύεται  από  τον  Υπουργό  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων ,  Πολιτισµού  και  
Αθλητισµού ,  είναι  φορέας υλοποίησης  του  προγράµµατος  «Σχολεία  ∆εύτερης  
Ευκαιρίας».  
Συνολικά  υπάρχουν  58 Σχολεία  ∆εύτερης  Ευκαιρίας  και  31 τµήµατα εκτός  έδρας . Τα 
Σχολεία  ∆εύτερης  Ευκαιρίας  αποσκοπούν  στην  επανένταξη  πολιτών ,  18 ετών  και  άνω , 
στο  εκπαιδευτικό  σύστηµα  και  στην  ολοκλήρωση  της κατώτερης βαθµίδας της 
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης.  Στόχος είναι ,  πέρα  από  τις βασικές  γνώσεις και  
δεξιότητες,  οι  ενήλικοι  εκπαιδευόµενοι  να  ενισχυθούν  σε  κοινωνικούς ρόλους που  ήδη  
έχουν ,  ή  θέλουν  να  έχουν ,  στην  οικογένεια ,  στον  επαγγελµατικό  χώρο ,  στην  οικονοµική  
και  πολιτική  ζωή ,  και  να  επιτύχουν  την  κοινωνική  τους ανέλιξη  µέσα  από  τη  βελτίωση 
του  εκπαιδευτικού   επιπέδου  τους.  
Το  πρόγραµµα  στα  Σ .∆ .Ε .  είναι  ταχύρρυθµο  και  διαρκεί  18 µήνες,  που  διακρίνονται  σε 
δύο  εννεάµηνες περιόδους (δύο  σχολικά  έτη). Το  εβδοµαδιαίο  ωρολόγιο  πρόγραµµα  
καλύπτει  25 διδακτικές ώρες και  είναι  απογευµατινό ,  από  τις 16:30 ή  17:00 έως τις 20:30 
ή  21:00. Η επιτυχής ολοκλήρωση  της  διετούς φοίτησης  του  εκπαιδευοµένου 
πιστοποιείται  µε  τίτλο  ισότιµο  µε  το  απολυτήριο  του  Γυµνασίου .  
Το  πρόγραµµα  σπουδών  των  Σ .∆ .Ε .  διαφοροποιείται  σηµαντικά  από  τα  αντίστοιχα  της  
τυπικής εκπαίδευσης,  κυρίως ως προς τις αρχές ,  το  περιεχόµενο ,  τη  διδακτική  
µεθοδολογία  και  την  αξιολόγηση  των  εκπαιδευοµένων .  
Τα  γνωστικά  αντικείµενα-τοµείς (Γραµµατισµοί) στα  οποία  στηρίζεται  το  πρόγραµµα  
σπουδών  των  Σ .∆ .Ε .  είναι  τα  ακόλουθα :  Ελληνική  γλώσσα ,  Μαθηµατικά ,  Πληροφορική ,  
Αγγλική  γλώσσα ,  Κοινωνική  εκπαίδευση ,  Περιβαλλοντική  εκπαίδευση ,  Φυσικές 
επιστήµες και  Πολιτισµική  - Αισθητική  αγωγή .  Επιπλέον  στα  Σ∆Ε  υπάρχει  
Συµβουλευτική  Υπηρεσία  που  αποτελείται  από  Σύµβουλο  Σταδιοδροµίας και  Σύµβουλο 
Ψυχολόγο . 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  
Τα  Υποέργα  περιλαµβάνουν  την  αποτύπωση  της εξέλιξης των  αποφοίτων  µε  στόχο  τη  
σκιαγράφηση  της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και  της εκπαιδευτικής τους 
πορείας.  
Κύριος σκοπός της  µελέτης είναι  να  αποτυπώσει  την  µετέπειτα  εκπαιδευτική , 
οικογενειακή ,  επαγγελµατική  και  κοινωνική  πορεία  των  εκπαιδευοµένων  και  να  
καταλήξει  σε  συγκεκριµένα  συµπεράσµατα  για  τη  χρονική  περίοδο  2010-2012 καθώς και  
σε  προτάσεις  που  θα  συµβάλουν  στη  βελτίωση  της ποιότητας της  παρεχόµενης 
εκπαίδευσης στα  Σχολεία  ∆εύτερης  Ευκαιρίας.  

 

Η διαδικασία  υλοποίησης θα  περιλαµβάνει :  
�  Έρευνα  στο  αρχείο  των  Σ∆Ε  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  των  58 Σχολείων  ∆εύτερης 

Ευκαιρίας  
�  Σύνταξη  ερωτηµατολογίου  µε  κλειστού  και  ανοικτού  τύπου  ερωτήσεις 
�  Αποστολή  ερωτηµατολογίου  
�  Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις σε  αντιπροσωπευτικό /επαρκές δείγµα   
�  Επεξεργασία  των  ερωτηµατολογίων  και  των  συνεντεύξεων 
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�  Καταγραφή  και  ανάλυση  των  στοιχείων  που  προκύπτουν  από  την  έρευνα  και  
τελική  αποτύπωσή  τους στη  µελέτη  

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει  τη  µελέτη  στοιχείων  σχετικά  µε  τους αποφοίτους των  58 Σ .∆ .Ε .  
της χώρας,  όπως αυτά  αποτυπώνονται  στον  παρακάτω  πίνακα :  
 
ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
Σ∆Ε ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Σ∆Ε ∆ΡΑΜΑΣ : ΤΜΗΜΑ  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΒΑΛΑΣ  
Σ∆Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΗΣ  
Σ∆Ε ΞΑΝΘΗΣ:  ΤΜΗΜΑ  ΜΥΚΗΣ  
Σ∆Ε ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΣΑΠΩΝ  
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Σ∆Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
Σ∆Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
Σ∆Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  
Σ∆Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Σ∆Ε ΠΕΙΡΑΙΑ : ΤΜΗΜΑ  ΑΙΓΙΝΑΣ  
Σ∆Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
2Ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Σ∆Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ :  ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ  
Σ∆Ε ΣΑΜΟΥ:  ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ  
Σ∆Ε ΧΙΟΥ  
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Σ∆Ε ΠΑΤΡΑΣ:  ΤΜΗΜΑ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
Σ∆Ε ΠΥΡΓΟΥ :  ΤΜΗΜΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
Σ∆Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Σ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ :  α)  ΤΜΗΜΑ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, β) ΤΜΗΜΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ : ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
1Ο Σ∆Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ  
Σ∆Ε ΑΡΤΑΣ  
Σ∆Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Σ∆Ε ΒΟΛΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ:  ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ   
1Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
2Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
2Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Σ∆Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ  
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
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Σ∆Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ :  ΤΜΗΜΑ  Ε∆ΕΣΣΑΣ  
2Ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  ΤΜΗΜΑ ΚΟΡ∆ΕΛΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Σ∆Ε ΝΑΟΥΣΑΣ : α) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ,  β) ΤΜΗΜΑ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 
Σ∆Ε ΣΕΡΡΩΝ:  ΤΜΗΜΑ  ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ  
3Ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ) 
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ : α) ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ,  β) ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ  
Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ : ΤΜΗΜΑ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  
Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ :  α) ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ,  β) ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Σ∆Ε ΡΟ∆ΟΥ  
Σ∆Ε ΣΥΡΟΥ: α) ΤΜΗΜΑ  ΝΑΞΟΥ, β) ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ  
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ :  ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ  
Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ:  ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ  
Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ:  ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ  
Σ∆Ε ΛΑΜΙΑΣ  
Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
1Ο Σ∆Ε ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
 
Οι  µετακινήσεις από  και  προς τα  Σ∆Ε  και  τα  τµήµατα  εκτός  έδρας γίνονται  µε  τη 
µέριµνα  και  την  ευθύνη  του  αναδόχου .  
 
Τεχνικές  Μελέτης  
Για  την  εκπόνηση  της µελέτης θα  χρησιµοποιηθεί  τουλάχιστον  συνδυασµός των 
παρακάτω  µεθόδων  και  τεχνικών ,  που  θα  αποτυπωθούν  και  θα  τεκµηριωθούν  στον  
προτεινόµενο  από  τον  ανάδοχο  µεθοδολογικό  οδηγό  υλοποίησης του  έργου  για  να  
εξασφαλιστεί  η  αξιοπιστία  της έρευνας:  

•  Ερωτηµατολόγιο  (υποχρεωτικό) 
•  Συνέντευξη  (υποχρεωτική)  
•  Ποσοτική  και  ποιοτική  έρευνα  
•  Σύγχρονη  επιστηµονική  µεθοδολογία  

 
Για  την  εξαγωγή  συµπερασµάτων  θα  χρησιµοποιηθούν  τεχνικές συγκέντρωσης,  
στατιστικής επεξεργασίας και  ανάλυσης πληροφοριών .  
Το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  ως  νόµιµος και  αποκλειστικός ιδιοκτήτης των  παραγόµενων  από  τον 
ανάδοχο  προϊόντων ,  έχει  το  δικαίωµα  να  κάνει  χρήση  του  συνόλου  ή  µερών  αυτών  ή  
γενικότερα  να  αξιοποιήσει  τα  παραπάνω ,  ανάλογα  µε  τις  διάφορες υποχρεώσεις ή  
ανάγκες  του  ή  την  κρίση  των  συντεταγµένων οργάνων  του .  
Σε  κάθε  περίπτωση  το  παραγόµενο  προϊόν  αποτελεί  ιδιοκτησία  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  
απαγορευµένης της χρήσης του  από  τον  ανάδοχο ,  ο  οποίος µόνο  κατόπιν  γραπτής άδειας 
του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  µόνο  για  εκπαιδευτικούς λόγους  µπορεί  να  κάνει  χρήση  τµηµάτων  
τους.  
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  
Για  να  εξασφαλιστεί  η  αξιοπιστία  της έρευνας απαιτείται  η  πρόταση  να  συµπεριλαµβάνει  
και  να  αιτιολογεί :  

•  Ερευνητικά  στάδια  
•  Μεθοδολογία /ες της έρευνας 
•  Τεχνικές της  έρευνας  
•  Ερευνητικά  εργαλεία  
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
Ως παραδοτέα  από  πλευράς Αναδόχου  ορίζονται  τα  εξής:  
 
1. Οδηγός  Υλοποίησης  του  Έργου  
Ο Οδηγός Υλοποίησης Έρευνας θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  δύο  µηνών  από  την 
υπογραφή  της σύµβασης.  Σε  αυτόν  θα  περιγράφεται  αναλυτικά  η                                                                   
επιστηµονική  µεθοδολογία  υλοποίησης της  έρευνας όπως και  όλα  τα  στάδια  για  την 
ολοκλήρωσή  της.   
Ειδικότερα ,  ο  οδηγός θα  περιέχει  τους ποσοτικούς και  ποιοτικούς δείκτες και  τη 
µεθοδολογία  για  την  αξιολόγηση  καθενός από  αυτούς ,  τα  στοιχεία  τα  οποία  πρέπει  να  
συγκεντρωθούν ,  τις πηγές και  τα  εργαλεία  που  θα  χρησιµοποιηθούν  στις περιοχές της 
έρευνας και  βασικά  δεδοµένα  περιοχών  και  πληθυσµού  στόχου ,  χρονοδιάγραµµα 
σταδιακής υλοποίησης  του  υποέργου  κ.τ .λ .   
Θα  πρέπει  να  γίνεται  σαφής αναφορά  στους  τρόπους µε  τους οποίους θα  διασφαλιστεί  η  
εγκυρότητα  (εσωτερική  και  εξωτερική), η  αξιοπιστία  και  η  αποτελεσµατικότητα  των 
ερευνητικών  τεχνικών .  Επίσης,  θα  πρέπει  να  γίνεται  σαφής αναφορά  σε  τυχόν  δυσκολίες 
και  περιορισµούς  της έρευνας,  όπως και  σε  τρόπους άρσης τους .  Μετά  τη  διενέργεια  του 
σχετικού  ελέγχου  -σε  χρονικό  διάστηµα  ενός µήνα- από  την  επιτροπή  παρακολούθησης 
και  παραλαβής έργου ,  θα  καταβληθεί  το  30%  της  συνολικής αµοιβής.  
 
2. Τελική  έκθεση  
Η τελική  έκθεση  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  έξι  µηνών  από  την  υπογραφή  της σύµβασης 
και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. Αυτή  η  έκθεση  αποτελεί  το 
τελικό  παραδοτέο  του  αναδόχου  και  θα  πρέπει  να  δοµείται  σε  δύο  Μέρη .  
Το  Α Μέρος θα  περιλαµβάνει  το  θεωρητικό  πλαίσιο ,  την  ερευνητική  διαδικασία  και  την 
αναλυτική  παρουσίαση  της  έρευνας.  Το  Β  Μέρος θα  περιλαµβάνει  τα  πορίσµατα  της 
έρευνας και  τις  προτάσεις βελτίωσης.  
Η µελέτη  θα  κλείνει  µε  προτάσεις ,  οι  οποίες θα  στηρίζονται  στα  προαναφερθέντα  
ευρήµατα .  
Μετά  την  κατάθεση  της τελικής  έκθεσης  από  τον  ανάδοχο ,  σε  χρονικό  διάστηµα  έξι 
µηνών  από  την  υπογραφή  της σύµβασης και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  
20/08/2013, θα  διενεργηθεί  ο  σχετικός έλεγχος από  την  επιτροπή  παρακολούθησης και  
παραλαβής  έργου  -σε  χρονικό  διάστηµα  ενός µήνα- και  εφόσον ,  δεν  υπάρχουν  αλλαγές  ή  
τροποποιήσεις  θα  καταβληθεί  το  υπόλοιπο  70%  της συνολικής  αµοιβής.  
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ   
Α ΦΑΣΗ  (Οδηγός  Υλοποίησης  του  Έργου) :  Λήξη  δύο  µήνες µετά  την  υπογραφή  της  
σύµβασης.   
Β  ΦΑΣΗ  (Τελική  έκθεση):  Λήξη  έξι  µήνες  µετά  την  υπογραφή  της σύµβασης και  σε  κάθε  
περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. 
 
Η παράδοση  των  παραδοτέων  (ξεχωριστών  για  κάθε  Πράξη) από  τον  Ανάδοχο  θα  γίνει  τόσο  
σε  έντυπη  όσο  και  σε  ηλεκτρονική  µορφή .  
 
Η υλοποίηση  των  υποέργων  θα  διέπεται  από  όρους  καλής συνεργασίας του  Αναδόχου  ή  
των  Αναδόχων  και  των  µελών  της Οµάδας Έργου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  Η Οµάδα  Έργου 
µπορεί  να  ζητήσει  τυχόν  αλλαγές ή  τροποποιήσεις µετά  την  παραλαβή  των  παραδοτέων 
κάθε  φάσης .  
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8.4 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1 Κύρ ιος  σκοπός  της  µελέτης  ε ί να ι  να  
αποτυπώσε ι  την  µετέπ ε ι τα  εκπα ιδευτ ική ,  
οικογενε ιακή ,  επαγγελµατ ική  κα ι  κοινων ική  
πορε ία  των  εκπα ιδευοµένων  κα ι  να  καταλήξ ε ι  
σε  συγκεκριµένα  συµπεράσµατα  γ ια  τη  χρον ική  
περ ί οδο  2010-2012  καθώς  κα ι  σε  προτάσε ι ς  
που  θα  συµβάλουν  στη  βελτ ίωση  της  ποι ότητας  
της  παρεχόµενης  εκπα ίδευσης  στα  Σχολε ία  
∆εύτερης  Ευκα ιρ ίας .  

 

Η  δ ιαδ ικασ ία  υλοποίησης  θα  περ ι λαµβάνε ι :  
�  Έρευνα  στο  αρχε ί ο  των  Σ∆Ε  τ ου  

Ι .ΝΕ .∆ Ι .ΒΙ .Μ .  κα ι  των  58  Σχολε ίων  
∆εύτερης  Ευκα ιρ ίας  

�  Σύνταξη  ερωτηµατολογ ίου  µε  κλε ισ τού  
κα ι  ανοικτού  τ ύπου  ερωτήσε ι ς  

�  Αποστολή  ερωτηµατολογ ί ου  
�  Ηµιδοµηµένες  συνεντεύξ ε ι ς  σε  

αντ ιπροσωπευτ ικό /επαρκές  δε ίγµα   
�  Επεξεργασ ία  των  ερωτηµατολογ ίων  

κα ι  των  συνεντ εύξεων  
�  Καταγραφή  κα ι  ανάλυση  των  

στοιχ ε ίων  που  προκύπτουν  από  την  
έρευνα  κα ι  τελ ική  αποτύπωσή  τους  
στη  µελέτη  

 
 

ΝΑΙ   

2 Ο  ανάδοχος  αναλαµβάνε ι  τη  µελέτη  στοιχ ε ίων  
σχετ ικά  µε  τους  αποφοί τους  των  58  Σ .∆ .Ε .  της  
χώρας ,  όπως  αυτά  αποτυπώνοντα ι  στον  π ί νακα  
της  παραγράφου  8 .3 .1  της  δ ιακήρυξης .  
 

ΝΑΙ   

3 Οι  µετακ ινήσε ι ς  από  κα ι  προς  τα  Σ∆Ε  κα ι  τα  
τµήµατα  εκτός  έδρας  γ ίνοντα ι  µε  τη  µέριµνα  
κα ι  την  ευθύνη  τ ου  αναδόχου .  
 
 

ΝΑΙ   

4 Για  την  εκπόνηση  τη ς  µελέ της  θα  
χρησιµοποιηθ ε ί  τουλάχ ιστον  συνδυασµός  των  
παρακάτω  µεθόδων  κα ι  τ εχν ικών ,  που  θα  
αποτυπωθούν  κα ι  θα  τ εκµηριωθούν  στον  
προτ ε ινόµενο  από  τον  ανάδοχο  µεθοδολογ ικό  
οδηγό  υλοποίησης  του  έργου  γ ι α  να  
εξασφαλιστ ε ί  η  αξ ιοπ ιστ ί α  της  έρευνας :  

•  Ερωτηµατολόγ ιο  (υποχρεωτ ι κό )  
•  Συνέντευξη  (υποχρεωτ ική )  
•  Ποσοτ ική  κα ι  ποι οτ ική  έρευνα  
•  Σύγχρονη  επ ιστηµον ική  

µεθοδολογ ία  
 
Για  την  ε ξαγωγή  συµπερασµάτων  θα  
χρησιµοποιηθούν  τ εχν ικές  συγκέντρωσης ,  
στατ ιστ ικής  επεξεργασ ίας  κα ι  ανάλυσης  
πληροφοριών .  
 

ΝΑΙ   

5 Το  Ι .ΝΕ .∆Ι .Β Ι .Μ . ,  ως  νόµ ιµος  κα ι  
αποκλε ισ τ ικός  ι δ ι οκτήτης  των  παραγόµενων  
από  τ ον  ανάδοχο  προϊ όντων ,  έχε ι  τ ο  δ ικα ίωµα  
να  κάνε ι  χρήση  του  συνόλου  ή  µερών  αυτών  ή  
γεν ικότερα  να  αξ ι οποιήσε ι  τα  παραπάνω ,  
ανάλογα  µε  τ ι ς  δ ιάφορες  υποχρεώσε ι ς  ή  
ανάγκες  τ ου  ή  την  κρ ίση  των  συντε ταγµένων  
οργάνων  του .  
Σε  κάθε  περ ίπτωση  τ ο  παραγόµενο  προϊ όν  
αποτελε ί  ι δ ι οκτησ ία  του  Ι .ΝΕ .∆ Ι .ΒΙ .Μ . ,  
απαγορευµένης  της  χρήσης  του  από  τ ον  
ανάδοχο ,  ο  οποί ος  µόνο  κατόπ ι ν  γραπτής  
άδε ιας  τ ου  Ι .ΝΕ .∆ Ι .ΒΙ .Μ .  κα ι  µόνο  γ ια  
εκπα ιδευτ ικούς  λόγους  µπορε ί  να  κάνε ι  χρήση  
τµηµάτων  τους .  
 
 

ΝΑΙ   
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6 Για  να  εξασφαλιστ ε ί  η  αξ ιοπ ιστ ία  της  έρευνας  
απαιτε ί τα ι  η  πρόταση  να  συµπερ ι λαµβάνε ι  κα ι  
να  αιτ ιολογε ί :  

•  Ερευνητ ικά  στάδ ια  
•  Μεθοδολογ ία /ες  της  έρευνας  
•  Τεχν ικές  της  έρευνας  
•  Ερευνητ ικά  εργαλε ία  

 

ΝΑΙ   

7 Ο  Οδηγός  Υλοποίησης  Έρευνας  θα  παραδοθε ί  
σε  προθεσµ ία  δύο  µηνών  από  την  υπογραφή  
της  σύµβασης .  Σε  αυτόν  θα  περ ιγ ράφετα ι  
αναλυτ ικά  η                                                                                                                   
επ ιστηµον ική  µεθοδολογ ία  υλοπο ίησης  της  
έρευνας  όπως  κα ι  όλα  τα  στάδ ια  γ ια  την  
ολοκλήρωσή  της .   
Ειδ ικότερα ,  ο  οδηγός  θα  περ ι έχε ι  τ ους  
ποσοτ ικούς  κα ι  ποι οτ ικούς  δε ίκτες  κα ι  τη  
µεθοδολογ ία  γ ια  την  αξ ι ολόγηση  καθενός  από  
αυτούς ,  τα  στοιχε ί α  τα  οπο ία  πρέπε ι  να  
συγκεντρωθούν ,  τ ι ς  πηγές  κα ι  τα  εργαλε ία  που  
θα  χρησιµοποιηθούν  στ ι ς  περ ι οχές  της  έρευνας  
κα ι  βασικά  δεδοµένα  περ ιοχών  κα ι  πληθυσµού  
στόχου ,  χρονοδ ιάγραµµα  σταδ ιακής  υλοποίησης  
του  υποέργου  κ .τ .λ .   
Θα  πρέπε ι  να  γ ί νετα ι  σαφής  αναφορά  στους  
τρόπους  µε  τ ους  οποίους  θα  δ ιασφαλιστε ί  η  
εγκυρότητα  (εσωτερ ική  κα ι  εξωτερ ική ) ,  η  
αξ ιοπ ιστ ία  κα ι  η  αποτελεσµατ ικότητα  των  
ερευνητ ικών  τ εχν ικών .  Επίσης ,  θα  πρέπ ε ι  να  
γ ίνετα ι  σαφής  αναφορά  σε  τ υχόν  δυσκολ ίες  κα ι  
περ ι ορ ισµούς  της  έρευνας ,  όπως  κα ι  σε  
τρόπους  άρσης  τους .  Μετά  τη  δ ι εν έργε ια  τ ου  
σχετ ικού  ελέγχου  -σε  χρον ι κό  δ ιάστηµα  ενός  
µήνα -  από  την  επ ι τ ροπή  παρακολούθησης  κα ι  
παραλαβής  έργου ,  θα  καταβληθε ί  τ ο  30%  της  
συνολ ικής  αµοιβής .  
 

 

ΝΑΙ   

8 Η  τελ ική  έκθεση  θα  παραδοθε ί  σε  προθεσµ ία  
έξ ι  µηνών  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  κα ι  
σε  κάθε  περ ίπτωση  όχ ι  αργότ ερα  από  την  
20 /08/2013 .  Αυτή  η  έκθεση  αποτελε ί  το  τελ ικό  
παραδοτέο  του  αναδόχου  κα ι  θα  πρέπ ε ι  να  
δοµε ί τα ι  σε  δύο  Μέρη .  
Το  Α  Μέρος  θα  περ ιλαµβάνε ι  το  θεωρητ ικό  
πλα ίσ ιο ,  την  ερευνητ ική  δ ι αδ ικασ ία  κα ι  την  
αναλυτ ική  παρουσίαση  της  έρευνας .  Το  Β  
Μέρος  θα  περ ι λαµβάνε ι  τα  πορίσµατα  της  
έρευνας  κα ι  τ ι ς  προτάσε ι ς  βελτ ίωσης .  
Η  µελέτη  θα  κλε ίν ε ι  µε  προτάσε ι ς ,  οι  οποίες  θα  
στηρίζ οντα ι  στα  προαναφερθέντα  ευρήµατα .  
Μετά  την  κατάθεση  της  τελ ικής  έκθεσης  από  
τον  ανάδοχο ,  σε  χρον ικό  δ ιάστηµα  έξ ι  µηνών  
από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  κα ι  σε  κάθε  
περ ίπτωση  όχ ι  αργότ ερα  από  την  20 /08 /2013 ,  
θα  δ ι ενεργηθε ί  ο  σχ ετ ικός  έλεγχος  από  την  
επ ι τροπή  παρακολούθησης  κα ι  παραλαβής  
έργου  -σε  χρον ικό  δ ιάστηµα  ε νός  µήνα -  κα ι  
εφόσον ,  δεν  υπάρχουν  αλλαγές  ή  
τροποποιήσε ι ς  θα  καταβληθε ί  τ ο  υπόλο ιπο  70%  
της  συνολ ικής  αµοιβής .  

 

ΝΑΙ   

9 Η  παράδοση  των  παραδοτέων  (ξεχωριστών  γ ια   
κάθε  Πράξη )  από  τ ον  Ανάδοχο  θα  γ ί νε ι  τ όσο  σε  
έντυπη  όσο  κα ι  σε  ηλεκτρον ι κή  µορφή .  
 
Η  υλοποίηση  των  υποέργων  θα  δ ι έπ ετα ι  από  
όρους  καλής  συνεργασ ίας  τ ου  Αναδόχου  ή  των  
Αναδόχων  κα ι  των  µελών  της  Οµάδας  Έργου  
του  Ι .ΝΕ .∆ Ι .ΒΙ .Μ .  Η  Οµάδα  Έργου  µπορε ί  να  
ζητήσε ι  τυχόν  αλλαγές  ή  τροποποιήσε ι ς  µετά  
την  παραλαβή  των  παραδοτέων  κάθε  φάσης .  

 

ΝΑΙ   

Τονίζεται  ότι  είναι  υποχρεωτική  η  απάντηση  σε  όλα  τα  σηµεία  του  Πίνακα  

Συµµόρφωσης .  
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Η  Ε∆∆ΑΠ  θα  αξιολογήσει  τα  παρεχόµενα  από  τους  προσφέροντες  στοιχεία  κατά  την  

αξιολόγηση  των  Τεχνικών  Προσφορών .    

Σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  απαντηθεί  οποιοσδήποτε  όρος  του  Πίνακα  Συµµόρφωσης ,  

τότε  η  απάντηση  θεωρείται  αρνητική .    

 
9. Γ΄  ΜΕΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  9:  «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε 

(ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7» ανέρχεται  στο  

ποσό  των  8.500,00 € (οκτώ  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  

δηλαδή  6.910,57 € (έξι  χιλιάδες εννιακόσια  δέκα  ευρώ  και  πενήντα  επτά  λεπτά) µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  πλέον  Φ .Π.Α.  23%: 1.589,43 € (χίλια  πεντακόσια  

ογδόντα  εννέα  ευρώ  και  σαράντα  τρία  λεπτά). Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  8: 

«ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  

«ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8» ανέρχεται  στο  ποσό  των  5.780,00 € (πέντε  χιλιάδες 

εφτακόσια  ογδόντα  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α.  δηλαδή  4.699,19 € 

(τέσσερις χιλιάδες  εξακόσια  ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  δεκαεννέα  λεπτά)  µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 1.080,81 € (χίλια  ογδόντα  ευρώ 

και  ογδόντα  ένα  λεπτά). Ο προϋπολογισµός του  Υποέργου  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε  (ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9» ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.720,00 € (δύο  χιλιάδες εφτακόσια  

είκοσι  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α.  δηλαδή  2.211,38 € (δύο  χιλιάδες 

διακόσια  έντεκα  ευρώ  και  τριάντα  οκτώ  λεπτά) µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α.  

πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 508,62 € (πεντακόσια  οκτώ  ευρώ  και  εξήντα  δύο  λεπτά). Ο 

συνολικός  προϋπολογισµός  του  προκηρυσσόµενου  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

17.000,00 € (δεκαεπτά  χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  δηλαδή  

13.821,14 € (δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια  είκοσι  ένα  ευρώ  και  δεκατέσσερα  λεπτά) µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  πλέον  Φ .Π.Α .  23%: 3.178,86 € (τρεις χιλιάδες εκατόν 

εβδοµήντα  οκτώ  ευρώ  και  ογδόντα  έξι  λεπτά) .   

 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των        

υποέργων ,  µε  σαφή  αναφορά  στην  προσφερόµενη  τιµή  για  το  σύνολο  των        

υπηρεσιών  κάθε  υποέργου  ξεχωριστά ,  άλλως  η  προσφορά  δεν  αξιολογείται .  

 

Στον  Φάκελο  «Οικονοµική  Προσφορά» εσωκλείεται  η  Οικονοµική  Προσφορά  του  έργου ,  

στην   οποία  θα  περιέχονται  τα  εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ :  ΥΠΟΕΡΓΟ  9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

 
Φ .Π.Α.  (%) 

Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ :  ΥΠΟΕΡΓΟ  8 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

Φ .Π.Α.  (%) Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ :  ΥΠΟΕΡΓΟ  8 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

Φ .Π.Α.  (%) Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ Φ .Π.Α.  

 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΜΗ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ  Φ .Π .Α.  

 
 
 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

Φ .Π .Α.  (%) Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ  Φ .Π .Α.  

 
 
 
Ολογράφως  σε  € 
(ευρώ) Αριθµητικά  σε  € (ευρώ) 

Οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  συµπληρώσουν  ολόκληρο  τον  ανωτέρω πίνακα 

οικονοµικής  προσφοράς .   
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Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  προσφερόµενη  τιµή  η  προσφορά 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη .  Προσφορές που  θέτουν  όρο  αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες .  Εναλλακτικές προσφορές δεν  γίνονται  δεκτές και 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  Εάν  υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές προτάσεις δεν  θα  

ληφθούν  υπόψη .  Ο διαγωνιζόµενος ο  οποίος θα  υποβάλει  τέτοιας  φύσης προτάσεις δεν  

δικαιούται  σε  καµία  περίπτωση  να  διαµαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους προσφυγής 

κατά  της απόρριψης αυτών  των  προτάσεων .   

Στις τιµές θα  περιλαµβάνεται  και  κάθε  άλλο  κόστος που  είναι  δυνατό  να  τις επιβαρύνει , 

συµπεριλαµβανοµένων  των  υπέρ  τρίτων  χρεώσεων . 

Οι  τιµές περιλαµβάνουν  όλες τις επιβαρύνσεις,  οι  οποίες βαρύνουν  εξ ’  ολοκλήρου  τον  

Προσφέροντα  καθώς και  όλες τις νόµιµες υπέρ  τρίτων  κρατήσεις και  δεν  µεταβάλλονται  

κατά  τη  διάρκεια  της  σύµβασης που  θα  υπογραφεί .  

Υπηρεσίες που  προσφέρονται  δωρεάν ,  θα  αναγράφονται  στους  Πίνακες Οικονοµικής 

Προσφοράς µε  την  ένδειξη  «ΧΩΡΙΣ  ΚΟΣΤΟΣ» στη  στήλη  τιµών .  Στην  περίπτωση  που  

έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή  τιµής και  δεν  υπάρχει  η  ένδειξη  «ΧΩΡΙΣ  ΚΟΣΤΟΣ» 

θεωρείται  ότι   οι  υπηρεσίες έχουν  προσφερθεί  δωρεάν . 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης  εταιρειών θα πρέπει οι παραπάνω  

αναλύσεις  να δοθούν  και ανά  Εταιρεία .  

Οι  τιµές των  προσφορών  δεν  υπόκεινται  σε  µεταβολή  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος της 

προσφοράς και  εκτέλεσης της σύµβασης.  Ο υποψήφιος  ανάδοχος έχει  µελετήσει  και 

εκτιµήσει  τις απαιτήσεις του  έργου  που  θα  αναλάβει  και  τα  οικονοµικά  µεγέθη  που  θα  

απαιτηθούν  για  την  καλή  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  εγγυάται  για  την  ακρίβεια  των 

επιµέρους  στοιχείων  του  κόστους . 

Οποιαδήποτε  απόκλιση  από  τα  αναφερόµενα  στις παραπάνω  παραγράφους του  παρόντος  

άρθρου  αποτελεί  λόγο  απόρριψης της  προσφοράς.  

 

              Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΝΟΥΡΗΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΚ∆ΟΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ηµεροµηνία  έκδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Προς:  Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .)   

Αχαρνών  417, T.K.11143, Αθήνα  

 

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  της ….…………. για  την  εκτέλεση  των  υποέργων 

«………………» του  έργου  «………………» συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

σύµφωνα  µε  τη  µε  αριθµό  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ∆ιακήρυξή  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  τουλάχιστον  επί  ένα  µήνα  µετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος της 

προσφοράς που  ζητά  η  διακήρυξη  και  έχει  ηµεροµηνία  λήξης  ισχύος  την  ……… 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης,  το  ποσό  της κατάπτωσης υπόκειται  στο  

εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήµου .  
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Βεβαιούται  υπεύθυνα ,  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  µας επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο 

∆ηµόσιο  και  Ν.Π.∆ .∆ .  συνυπολογίζοντας και  το  ποσό  της παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  

όριο  των  εγγυήσεων που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο  Οικονοµικών  για  την 

Τράπεζά  µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη  υπογραφή)  
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ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

Για  τα  Υποέργα :  

α) Υποέργο  9 «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» της  Πράξης :  Σ∆Ε 

ΑΠ  7,  

β) Υποέργο  8 «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» της  Πράξης :  Σ∆Ε 

ΑΠ  8 και  

γ) Υποέργο  8 «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» της  Πράξης :  Σ∆Ε 

ΑΠ  9 

 

Αριθµός προσφοράς:   

Ηµεροµηνία  Υποβολής :   

συµπληρώνονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  

ΚΥΡΙΟΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΕΡΓΟΥ :  ………………………………… 

Πλήρης ονοµασία :  …………………………………………………… 

∆ιεύθυνση :  …………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΟΥ : 

Ονοµατεπώνυµο :………………………………………… 

Τηλέφωνο :  ……………………………. 

Fax: …………………………….. 

Email :  ……………… 

∆ηλώνω  υπεύθυνα  ότι  έλαβα  γνώση  και  αποδέχοµαι  τους όρους του  παρόντος 

διαγωνισµού .  

Ονοµατεπώνυµο  Νόµιµου  Εκπροσώπου  του  κύριου  ανάδοχου  φορέα  (νοµικά  δεσµευτική  

υπογραφή  και  σφραγίδα  του  φορέα) 

……………………………………………… 

Φορείς  της  Ένωσης :  

Α/Α  Ρόλος  στην  Ένωση  Ονοµασία  Συντοµογραφία  

1 Κύριος Ανάδοχος    

2 Φορέας    
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3 Φορέας    

# …   

# Υπεργολάβος    

# Υπεργολάβος    

# …   

Στοιχεία  των  φορέων  που  συµµετέχουν  στην  προσφορά  

Να  συµπληρωθεί  για  κάθε  φορέα  της  ένωσης  -  χρησιµοποιήστε  όσα  αντίγραφα  είναι  

απαραίτητα .  

Επωνυµία:   …………………………………………………………………………… 

Ταχυδροµική  ∆ιεύθυνση :  ……………………………………………………………………… 

Ονοµατεπώνυµο  Υπευθύνου  του  Φορέα  στο  Έργο :…………………. 

Τηλέφωνο :  …………………………… 

Fax: ……………………………… 

Email :  ………………………… 

Ρόλος του  Φορέα  στην  Ένωση :  ……………………………… (κύριος ανάδοχος,  απλός  

φορέας  ή  υπεργολάβος) 

Βεβαιώνω  ότι  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  σε  αυτή  την  αίτηση  για  τον  οργανισµό  µου 

είναι  ακριβή  και  ότι  ο  οργανισµός/  εταιρία  που  νοµίµως εκπροσωπώ  έχει  συµφωνήσει  να  

συµµετάσχει .  

Ονοµατεπώνυµο  Νόµιµου  Εκπροσώπου  

……………………………………………………………………… 

Ηµεροµηνία :  …………………………………………………… 

Υπογραφή :  …………………………………………………… 

Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότης :  ……………………………………………………… 

Ηµεροµηνία  Έκδοσης :  …………………………… 

Προς  το  Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  (Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .)  

Αχαρνών  417, Αθήνα ,  ΤΚ  11143 

Εγγύησή  µας  υπ ’  αριθµόν  ……… για  ……………… ευρώ  

Πληροφορηθήκαµε  ότι  η  Εταιρία  …………… ή  ο  φορέας ………… ή  η  ένωση  των  

φορέων  …………………, οδός ……………………, αριθµός ………………, ως Ανάδοχος 

Έργου  παροχής υπηρεσιών  πρόκειται  να  συνάψει  µαζί  σας,  ως Αναθέτουσα  Αρχή ,  

σύµβαση ,  µε  αριθµό  ……… , που  θα  καλύπτει  την  παροχή  υπηρεσιών  εκτέλεσης των 

υποέργων  «………………» του  έργου  «………………»,  συνολικής αξίας ………………… 

ευρώ ,  και  ότι  σύµφωνα  µε  σχετικό  όρο  στη  σύµβαση ,  ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να  

καταθέσει  Εγγύηση  Καλής Εκτέλεσης ,  ποσού  ίσου  προς  10% της  συµβατικής  αξίας  των 

υπηρεσιών  του  έργου ,  µη  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ,  δηλαδή   …………….  ευρώ .  

Μετά  τα  παραπάνω ,  η  Τράπεζα  …………………… παρέχει  την  απαιτούµενη  Εγγύηση  

υπέρ  του  Αναδόχου :  1) …………… 2)…………… (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης υπέρ  των  

εταιριών /φορέων   (1) ………………….., (2)…………………… κ.λπ.  ατοµικά  για  καθένα  

από  αυτούς και  ως αλληλέγγυα  και  εις ολόκληρον  υπόχρεων  µεταξύ  τους,  εκ της 

ιδιότητάς τους ως µελών  της ένωσης φορέων /  Αναδόχων) και  εγγυάται  προς εσάς µε  την 

παρούσα ,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα ,  παραιτούµενη  του  δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και  διζήσεως,  να  καταβάλλει  σε  σας,  µέσα  σε  τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες ,  ανεξάρτητα  

από  τυχόν  αµφισβητήσεις,  αντιρρήσεις ή  ενστάσεις του /των  Αναδόχου /ων  και  χωρίς 

έρευνα  του  βάσιµου  ή  µη  της απαίτησής  σας,  µε  απλή  δήλωσή  σας ότι  ο  Ανάδοχος 

παρέβη  ή  παρέλειψε  να  εκπληρώσει  οποιοδήποτε  όρο  της  σύµβασης,  κάθε  ποσό  που  θα  

ορίζετε  στη  δήλωσή  σας και  που  δεν  θα  ξεπερνά  το  οριζόµενο  στην  Εγγύηση  αυτή .  

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης της Εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  

εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήµου .  

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας είναι  µεγαλύτερος κατά  τρεις (3) µήνες από  το  συµβατικό  

χρόνο  παράδοσης  του  έργου  και  έχει  ηµεροµηνία  λήξης ισχύος  την  ……… 
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Βεβαιώνουµε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  Εγγυητικών  µας Επιστολών  που  έχουν  δοθεί  (στο 

∆ηµόσιο  και  ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και  το  ποσό  της παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το 

όριο  των  εγγυήσεων  που  έχουµε  το  δικαίωµα  να  εκδίδουµε .  

Εξουσιοδοτηµένη  Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

                       

                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ 

     

     

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Σήµερα στην Αθήνα, …-…-20…, ηµέρα .................., µεταξύ των:  

Αφενός το  Ν.Π.Ι.∆ .  µε  την  επωνυµία  Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

που  εδρεύει  στην  Αθήνα ,  οδός Αχαρνών ,  αρ .  417, Α.Φ .Μ .  090044306, ∆ .Ο.Υ.  Μεγάλων  

Επιχειρήσεων  και  εκπροσωπείται  νόµιµα  στην  υπογραφή  της παρούσας από  τον  Πρόεδρο 

του  ∆ .Σ  κ. Φίλιππο Λέντζα,  σύµφωνα µε το  άρθρο  66 του  ν .  4002/2011 µε  το  οποίο  προστέθηκε  

άρθρο  14Β  στο  ν .  3429/2005 περί  κατάργησης,  συγχώνευσης και  αναδιάρθρωσης των 

Ν.Π .Ι.∆ .  και  δηµοσίων  επιχειρήσεων  και  την  ΚΥΑ µε  αρ .  127175/Η/4.11.2011, µε  την  

οποία  το  ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ  κατόπιν  συγχώνευσης µε  το  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

µετονοµάστηκε  σε  Ι∆ΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   («Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .») 

καλούµενο  κατωτέρω  χάριν  συντοµίας «Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ .» ή  «Αναθέτουσα  Αρχή» και  

Αφετέρου  η  εταιρεία :  «………………» µε  δ .τ . :  «…………», Α.Φ .Μ . :…………, ∆ .Ο.Υ. :  

…………, που  εδρεύει  στην  ……………, οδός  ………, αρ .  …, η  οποία  εν  προκειµένω  

εκπροσωπείται  νόµιµα  από  τον /την  ……………, του  ……, Α.Φ .Μ . :  …, ∆ .Ο.Υ . :  … και  

Α.∆ .Τ . :  …, καλούµενη  κατωτέρω  χάριν  συντοµίας ως «Ανάδοχος», αφού  έλαβαν  υπόψη 

την  υπ ’  αριθµ .  ………… Απόφαση  του  ∆ .Σ .  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  συνοµολόγησαν  και  

συναποδέχθηκαν  τα  παρακάτω :  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

1. ∆υνάµει  της υπ ’  αριθµ .  ………………… διακήρυξης,  το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  προκήρυξε 
πρόχειρο  διαγωνισµό  για  την  επιλογή  Αναδόχου  των  Υποέργων :    
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Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
 
ο  οποίος πραγµατοποιήθηκε  στις ……………. Η Επιτροπή  διενέργειας του  ∆ιαγωνισµού  
δυνάµει  του  από  ………………… πρακτικού  της εισηγήθηκε  την  κατακύρωση  του  έργου 
στον  Ανάδοχο .  Εν  συνεχεία  και  κατόπιν  της υπ.  αριθµ .  ………………… Απόφασής του ,  το 
∆ .Σ .  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  αποφάσισε  την  ανάθεση  της υλοποίησης των  υποέργων :   
 
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
στον  Ανάδοχο .  
 
2. Η παρούσα  Σύµβαση  διέπεται  από  το  ελληνικό  δίκαιο  αλλά  και  τις σχετικές κοινοτικές 

διατάξεις,  όπως αναλυτικά  περιγράφονται  στη  ∆ιακήρυξη  και  το  τεύχος µε  τους όρους 

της ∆ιακήρυξης .  Στη  σύµβαση  αυτή  προσαρτώνται  η  ∆ιακήρυξη  και  το  τεύχος µε  τους 

όρους της ∆ιακήρυξης ,  η  οικονοµική  προσφορά  του  Αναδόχου ,  η  Τεχνική  Προσφορά  του 

Αναδόχου  τα  οποία  ονοµάζονται  συµβατικά  τεύχη .  Τα  οριζόµενα  σαν  συµβατικά  τεύχη , 

καθώς και  οι  παρατηρήσεις των  Επιτροπών  ∆ιενέργειας του  ∆ιαγωνισµού  και  Παραλαβής 

του  έργου ,  µε  βάση  τα  οποία  θα  γίνει  η  εκτέλεση  του  έργου ,  έχουν  την  παρακάτω  σειρά  

ισχύος σε  περίπτωση  ασυµφωνίας µεταξύ  των  περιεχοµένων  σ ' αυτά  όρων :  

1. Η σύµβαση  µε  τα  Παραρτήµατά  της,  

2. Η ∆ιακήρυξη  και  το  τεύχος µε  τους  όρους  της ∆ιακήρυξης,   

3. Η Οικονοµική  Προσφορά  του  Αναδόχου ,  
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4. Η Τεχνική  Προσφορά  του  Αναδόχου  και   

5. Οι  παρατηρήσεις  των  Επιτροπών  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  και  Παραλαβής-

Παρακολούθησης του  Έργου .  

 

ΑΡΘΡΟ  1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1. Το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  αναθέτει  στην  ανάδοχο  εταιρία  και  η  ανάδοχος εταιρία  
αναλαµβάνει  τις υπηρεσίες υλοποίησης των  υποέργων :  
 
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ»,  
 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ 
 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  Σ∆Ε» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
 
ως αναλυτικά  περιγράφονται  (οι  υπηρεσίες) στη  µε  αριθµ .  πρωτ .  ………………… 

προσφορά  του  αναδόχου  για  τη  συµµετοχή  του  στο  διαγωνισµό .  Ο ανάδοχος  θα  παράσχει 

τις εν  λόγω  υπηρεσίες  ανάλογα  µε  τις ανάγκες του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  σε  χρόνο  που  το  

εξυπηρετεί .  

Τα  παραπάνω  Έργα  (Πράξεις) εντάσσονται  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα :  

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του  Υπουργείου  Παιδείας,  ∆ια  Βίου  

Μάθησης και  Θρησκευµάτων  και  συγχρηµατοδοτούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

(Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  -  Ε .Κ .Τ .)  και  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο .  

1.2. Το  Έργο  θα  υλοποιηθεί  από  τον  Ανάδοχο  σύµφωνα  µε  τον  τρόπο ,  τους  όρους και  τις 

προϋποθέσεις που  περιγράφονται  αναλυτικά  κατωτέρω  στην  παρούσα  Σύµβαση  και  στο  

Παράρτηµά  της,  στη  ∆ιακήρυξη  και  την  Τεχνική  Προσφορά  του  Αναδόχου .  

1.3. Χρονική  διάρκεια  σύµβασης:  Από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης και 

λήγει  σε  έξι  µήνες από  την  ηµεροµηνία  αυτή  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από 

την  20/08/2013 (απώτατο  χρονικό  όριο  λήξης των  υποέργων  και  παράδοσης  των  

παραδοτέων  τους). 

 

ΑΡΘΡΟ  2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 

22..11  Η Επιτροπή  Παραλαβής και  Παρακολούθησης Έργου  (ΕΠΠΕ) ασκεί  τις αρµοδιότητες  

που  προβλέπονται  στη  Σύµβαση  και  της ανατίθενται  µε  σχετικό  έγγραφο  του  

∆ιευθύνοντος Συµβούλου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .   
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22..22  Η  ΕΠΠΕ  δεν  δικαιούται  να  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  οποιαδήποτε  συµβατική  του  

υποχρέωση ,  εκτός εάν  η  Σύµβαση  ορίζει  διαφορετικά .  

22..33  Η ΕΠΠΕ  δικαιούται ,  διατηρώντας σε  κάθε  περίπτωση  την  τελική  ευθύνη ,  να  

εισηγείται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  την  αντικατάσταση  εκπροσώπου  ή  εκπροσώπων  της .  

Για  την  αντικατάσταση  απαιτείται  η  έκδοση  σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας  Αρχής .   

 

ΑΡΘΡΟ  3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

3.1. Ο Ανάδοχος δεν  δικαιούται  να  µεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη  Σύµβαση  ή  µέρος αυτής 

χωρίς την  έγγραφη  συναίνεση  της Αναθέτουσας Αρχής.  Κατ ’  εξαίρεση  ο  Ανάδοχος 

δικαιούται  να  εκχωρήσει ,  χωρίς έγκριση ,  τις απαιτήσεις του  έναντι  της Αναθέτουσας  

Αρχής για  την  καταβολή  του  Συµβατικού  Τιµήµατος,  µε  βάση  τους όρους της Σύµβασης ,  

σε  Τράπεζα  της επιλογής του  που  λειτουργεί  νόµιµα  στην  Ελλάδα .  

3.2. Η Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  εγκρίνει  αίτηµα  του  Αναδόχου  για  µεταβίβαση  ή  

εκχώρηση ,  µόνο  στην  περίπτωση  που  εκείνος που  τον  υποκαθιστά  ανταποκρίνεται  στα  

κριτήρια  επιλογής που  ίσχυσαν  για  την  ανάθεση  της  Σύµβασης.  Σε  περίπτωση 

υποκατάστασης ο  Ανάδοχος δεν  απαλλάσσεται  από  τις υποχρεώσεις του  σχετικά  µε  το  

τµήµα  της Σύµβασης  που  έχει  ήδη  εκτελεσθεί  ή  το  τµήµα  που  δεν  εκχωρήθηκε .  

3.3. Εάν  ο  Ανάδοχος προβεί  σε  µεταβίβαση  ή  εκχώρηση  χωρίς την  προηγούµενη  

συναίνεση  της Αναθέτουσας Αρχής,  η  τελευταία  δικαιούται ,  χωρίς  προηγούµενη  όχληση ,  

να  επιβάλει  αυτοδικαίως τις  κυρώσεις για  αθέτηση  της Σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ  4 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

4.1. Ο Ανάδοχος οφείλει  να  εκτελεί  τις απορρέουσες από  τη  Σύµβαση  υποχρεώσεις του 

µε  τη  δέουσα  προσοχή  και  επιµέλεια  και  τις αρχές της καλής πίστης και  των 

συναλλακτικών  ηθών .   

4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  τηρεί  απόλυτη  εχεµύθεια  και  να  µην  προβαίνει  σε  

οποιαδήποτε  ανακοίνωση  ή  δηµοσίευση  προς τρίτους οιωνδήποτε  στοιχείων  

(πληροφοριών ,  εγγράφων  και  γενικά  οποιουδήποτε  στοιχείου  σχετικού  µε  τις υπηρεσίες) , 

στα  οποία  έχει  πρόσβαση  στο  πλαίσιο  της εκτέλεσης της  παρούσας  συµβάσεως χωρίς την  

προηγούµενη  γραπτή  συναίνεση  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  

χρησιµοποιεί  τις ως  άνω  περιγραφείσες  πληροφορίες  και  µόνο  στο  αναγκαίο  µέτρο  

προκειµένου  να  εκπληρωθούν  οι  σχετικές του  υποχρεώσεις.  Ο  ανάδοχος αναγνωρίζει  και  

συνοµολογεί  ότι  το  Έργο  καθώς και  όλο  το  υλικό  που  θα  παραχθεί  κατά  τη  υλοποίησή  

του  ανήκει  κατά  κυριότητα  στο  Ι.∆ .ΕΚ .Ε .   και  αποτελεί  πνευµατική  ιδιοκτησία  του .   

4.3. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει  ότι  όλες οι  πληροφορίες που  του  έχουν  περιέλθει  ή 

πρόκειται  να  περιέλθουν  σε  γνώση  του  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης του  έργου ,  αποτελούν 

ιδιοκτησία  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  Συνεπώς απαγορεύεται  σε  αυτόν  να  ανακοινώνει  σε 

οποιοδήποτε  τρίτο  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο  οτιδήποτε  έχει  σχέση  µε  τις εργασίες για  

την  εκτέλεση  του  έργου  που  ανέλαβε  µε  την  παρούσα  σύµβαση .   
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4.4. Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  χρησιµοποιεί  τα  αποτελέσµατα  των  εργασιών  του  για   

την  εκτέλεση  του  έργου  στα  πλαίσια  της παρούσας σύµβασης για  δικό  του  λογαριασµό  ή   

προκείµενου  να  αποκοµίσει  όφελος,  πέραν  της συµφωνηµένης  αµοιβής του ,  ο  ίδιος  ή   

άλλο  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο .  

Το  παρόν  άρθρο  παραµένει  σε  ισχύ  για  απεριόριστο  χρονικό  διάστηµα  µετά  την  λύση  του 

παρόντος συµφωνητικού  µε  οποιοδήποτε  τρόπο .  

 

ΑΡΘΡΟ  5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

5.1. Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της Σύµβασης  ο  Ανάδοχος κατέθεσε  την  υπ.  αριθµ .  

……………. µε  ηµεροµηνία  έκδοσης …-…-2012 εγγυητική  επιστολή  της Τράπεζας:  

«……………….» που  καλύπτει  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%) του  Συµβατικού  Τιµήµατος µη  

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α . ,  ήτοι  ποσού  …………… € (………….. ευρώ). 

5.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το 

συµβατικό χρόνο παράδοσης του έργου και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους και θα πρέπει να είναι συνταγµένη σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.  

5.3. Εάν ,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης της Σύµβασης ,  το  πιστωτικό  ίδρυµα  ή  άλλο  νοµικό  

πρόσωπο  που  εξέδωσε  εγγύηση  περιέλθει  σε αδυναµία  να  ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις 

του ,  ο  Ανάδοχος οφείλει  να  παράσχει  νέα  εγγύηση  µε  τους  ίδιους όρους,  εντός δέκα  (10) 

ηµερών  από  την  προηγούµενη  σχετική  όχληση  της Αναθέτουσας Αρχής.  Εάν  ο  Ανάδοχος 

δεν  παράσχει  νέα  εγγύηση ,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύµβαση .  

5.4. Εγγυήσεις που  εκδίδονται  σε  κράτος- µέλος  της Ε .Ε .  εκτός της  Ελλάδας,  θα  

συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσηµη  µετάφρασή  τους στην  Ελληνική  γλώσσα .  

 

ΑΡΘΡΟ  6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

6.1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  διατηρεί  ασφαλισµένο  το  προσωπικό  του  

στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης του  Έργου 

και  µεριµνά  όπως  οι  υπεργολάβοι  του  πράξουν  το  ίδιο .  

6.2. Ο Ανάδοχος θα  είναι  πλήρως και  αποκλειστικά  υπεύθυνος για  την  τήρηση  της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το  απασχολούµενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την 

εκτέλεση  των  υποχρεώσεων της Σύµβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης ή  

ζηµίας που  προκληθεί  σε  τρίτους υποχρεούται  µόνος  αυτός προς αποκατάστασή  της .  

 

ΑΡΘΡΟ  7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

7.1. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει  πλήρως την  Αναθέτουσα  Αρχή ,  για  κάθε  ζηµία  που 

ενδεχοµένως προξενηθεί  σε  αυτήν  από  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  ή  των  προσώπων  που 

συνεργάζονται  µε  αυτόν  για  την  υλοποίηση  του  Έργου .  
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7.2. Ο Ανάδοχος  συνδράµει  µε  δαπάνες του  την  Αναθέτουσα  Αρχή ,  αναλαµβάνοντας  το  

κόστος  κάθε  αντιδικίας,  εξώδικης ή  δικαστικής,  µε  τρίτους ,  που  συνδέεται  µε  την  εκ 

µέρους του  αδυναµία  ή  πληµµελή  εκπλήρωση  των  συµβατικών  του  υποχρεώσεων .  

 

ΑΡΘΡΟ  8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής  της σύµβασης  και  λήγει  σε  έξι  µήνες  από  την 

ηµεροµηνία  αυτή  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013 (απώτατο  

χρονικό  όριο  λήξης των  υποέργων  και  παράδοσης των  παραδοτέων  τους). 

Η κατάθεση ,  από  τον  ανάδοχο ,  του  συνόλου  των  παραδοτέων  που  προβλέπονται  από  τη  

σύµβαση  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  το  εξής  χρονοδιάγραµµα  κατάθεσης  παραδοτέων :  

Ο Οδηγός  Υλοποίησης  Έρευνας  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  δύο  µηνών  από  την  

υπογραφή  της  σύµβασης.  Η τελική  έκθεση  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  έξι  µηνών  από 

την  υπογραφή  της σύµβασης  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. 

Αυτή  η  έκθεση  αποτελεί  το  τελικό  παραδοτέο  του  αναδόχου .  

 

ΑΡΘΡΟ  9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

99..11..   Αν  ο  Ανάδοχος δεν  υλοποιήσει  το  σύνολο  ή  µέρος του  Έργου  εντός της 

προθεσµίας ή  των  προθεσµιών  (σύµφωνα  µε  το  αναλυτικό  χρονοδιάγραµµα  κατάθεσης  

παραδοτέων)  που  ορίζονται  στη  Σύµβαση ,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται ,  αφού 

ειδοποιήσει  σχετικά  τον  Ανάδοχο :  

α) να  εισπράξει  την  εγγύηση  καλής εκτέλεσης ή /και  

β) να  καταγγείλει  τη  Σύµβαση  και  να  κηρύξει  τον  Ανάδοχο  έκπτωτο .  

9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επιπλέον των παραπάνω, κάθε άλλο νόµιµο δικαίωµα αποζηµιώσεώς της 

για ζηµίες που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από άρνηση ή αδυναµία του αναδόχου να εκτελέσει πλήρως 

τις συµφωνηθείσες εργασίες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

9.3. Η καταγγελία  της  Σύµβασης και  η  έκπτωση  δεν  επέρχεται  αν  ο  Ανάδοχος αποδείξει  

ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  ή  σε  υπαιτιότητα  της  Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ  10 ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1100..11..   Ο Ανάδοχος  δηλώνει  ότι   προτού  υποβάλει  την  Προσφορά  του ,  είχε  λάβει  υπόψη  

όλο  τα  αναγκαία  στοιχεία  και  οικονοµικά  µεγέθη  για  την  εµπρόθεσµη  και  προσήκουσα  

εκτέλεση  της Σύµβασης και  συνεπώς,  στο  Συµβατικό  Τίµηµα  περιλαµβάνονται  όλα  τα  

σχετικά  µε  την  υλοποίηση  του  Έργου  έξοδα  και  κόστος .  Για  το  λόγο  αυτό  ρητά  

συµφωνείται  ότι  το  συµβατικό  τίµηµα  δεν  υπόκειται  σε  µεταβολή  κατά  τη  διάρκεια  

εκτέλεσης της σύµβασης και  ότι  καµία  αξίωση  για  πρόσθετη  χρηµατοδότηση  δεν  θα  

µπορεί  να  προβληθεί  από  τον  Ανάδοχο ,  ο  οποίος δηλώνει  ότι  παραιτείται  απ ’  όλα  τα  

δικαιώµατα  που  προκύπτουν  από  τα  άρθρα  388, 696 & 697 του  Α.Κ .  

1100..22..   Για  κάθε  πληρωµή ,  ο  Ανάδοχος αποστέλλει  στην Αναθέτουσα  Αρχή ,  εις τριπλούν ,  

γραπτή  αίτηση  πληρωµής καθώς και  αναλυτική  κατάσταση ,  µαζί  µε  αποδείξεις , 
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τιµολόγια ,  παραστατικά  πληρωµών  ή  άλλα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  έγγραφα  για  το  

ποσά  που  πρέπει  να  πληρωθούν  κατά  περίπτωση .  

1100..33   Όλες οι  πληρωµές θα  γίνονται  σε  Ευρώ  µε  την  προσκόµιση  των  φορολογικών 

στοιχείων  που  προβλέπονται  από  τον  Κ .Β .Σ  και  των  λοιπών  νοµίµων  δικαιολογητικών  

που  προβλέπονται  από  τις ισχύουσες διατάξεις κατά  το  χρόνο  πληρωµής και  σε  χρόνο  

προσδιοριζόµενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  την  έκδοση  των  σχετικών  

χρηµατικών  ενταλµάτων ,  ο  οποίος πάντως δεν  θα  υπερβαίνει  τις τριάντα  (30) ηµέρες από 

τα  κατά  περίπτωση  χρονικά  σηµεία  που  καθορίζονται  στην  παρούσα  Σύµβαση .  Σε 

περίπτωση  που  από  τον  Κ .Β .Σ  απαιτείται  έκδοση  τιµολογίου  η  εξόφληση  του  οποίου ,  

σύµφωνα  µε  την  Σύµβαση ,  γίνεται  σε  επόµενη  διαχειριστική  περίοδο  από  αυτήν  της 

έκδοσης,  δεν  απαιτείται  νέο  τιµολόγιο .  

 

ΑΡΘΡΟ  11 ΤΙΜΗΜΑ  

11.1 Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  9: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ :  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΤΙΣ  8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» 
 

Το  Συµβατικό  Τίµηµα  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  από  τον  Ανάδοχο  σύµφωνα  µε  την  

προσφορά  του  Αναδόχου ,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ………… € (…………ευρώ) πλέον 

Φ .Π.Α.  …% ήτοι  ………… € (……………ευρώ) και  συνολικά  στο  ποσό  των  ………… € 

(……………ευρώ). Στο  ανωτέρω  τίµηµα  περιλαµβάνονται  και  οι  πάσης φύσεως  

κρατήσεις.  

 
Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΤΙΣ  3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ»  
 
Το  Συµβατικό  Τίµηµα  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  από  τον  Ανάδοχο  σύµφωνα  µε  την  

προσφορά  του  Αναδόχου ,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ………… € (…………ευρώ) πλέον 

Φ .Π.Α.  …% ήτοι  ………… € (……………ευρώ) και  συνολικά  στο  ποσό  των  ………… € 

(……………ευρώ). Στο  ανωτέρω  τίµηµα  περιλαµβάνονται  και  οι  πάσης φύσεως  

κρατήσεις.  

 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  8: «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ∆Ε» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ» 
 
Το  Συµβατικό  Τίµηµα  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  από  τον  Ανάδοχο  σύµφωνα  µε  την  

προσφορά  του  Αναδόχου ,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ………… € (…………ευρώ) πλέον 

Φ .Π.Α.  …% ήτοι  ………… € (……………ευρώ) και  συνολικά  στο  ποσό  των  ………… € 
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(……………ευρώ). Στο  ανωτέρω  τίµηµα  περιλαµβάνονται  και  οι  πάσης φύσεως  

κρατήσεις.  

 

11.2  

Το  Συµβατικό  Τίµηµα  για  την  εκτέλεση  του  συνόλου  των  υποέργων  από  τον  Ανάδοχο  

σύµφωνα  µε  την  προσφορά  του  Αναδόχου ,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ………… € 

(…………ευρώ) πλέον Φ .Π.Α.  …% ήτοι  ………… € (……………ευρώ) και  συνολικά  στο  

ποσό  των  ………… € (……………ευρώ). Στο  ανωτέρω  τίµηµα  περιλαµβάνονται  και  οι 

πάσης φύσεως κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ  12 ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

12.1 Η κατάθεση ,  από  τον  ανάδοχο ,  του  συνόλου  των  παραδοτέων  που  προβλέπονται 

από  τη  σύµβαση  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  το  εξής χρονοδιάγραµµα  κατάθεσης  παραδοτέων :  

Ο Οδηγός  Υλοποίησης  Έρευνας  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  δύο  µηνών  από  την  

υπογραφή  της σύµβασης.  Μετά  τη  διενέργεια  του  σχετικού  ελέγχου  -σε  χρονικό  διάστηµα  

ενός µήνα- από  την  επιτροπή  παρακολούθησης και  παραλαβής έργου ,  θα  καταβληθεί  το  

30%  της συνολικής αµοιβής.   

Η τελική  έκθεση  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  έξι  µηνών  από  την  υπογραφή  της 

σύµβασης και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. Αυτή  η  έκθεση  

αποτελεί  το  τελικό  παραδοτέο  του  αναδόχου .  Μετά  την  κατάθεση  της  τελικής  έκθεσης ,  

από  τον  ανάδοχο ,  θα  διενεργηθεί  ο  σχετικός έλεγχος από  την  επιτροπή  παρακολούθησης 

και  παραλαβής έργου  -σε  χρονικό  διάστηµα  ενός  µήνα- και  εφόσον ,  δεν  υπάρχουν  

αλλαγές ή  τροποποιήσεις θα  καταβληθεί  το  υπόλοιπο  70%  της  συνολικής αµοιβής .  

12.2 Η κατάθεση  των  παραδοτέων  κάθε  Πράξης συνοδεύεται  από  αναλυτικά  επί  πιστώσει  

τιµολόγια  παροχής υπηρεσιών  από  την  ανάδοχο  Εταιρία ,  ξεχωριστά  για  τα  παραδοτέα  

κάθε  Πράξης,  τα  οποία  και  παραδίδονται  στο  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  εντός τριών  εργασίµων 

ηµερών .  Επί  των  τιµολογίων  αναλογεί  ΦΠΑ σύµφωνα  µε  τον  Κώδικα  Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας.    

Επί  των  τιµολογίων  ενεργείται  παρακράτηση  φόρου  σύµφωνα  µε  το  ν .  2238/1994 (ΦΕΚ 

151/Α/16-9-1994) «Κύρωση  του  Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήµατος». 

12.3. Η εξόφληση  των  τιµολογίων  γίνεται  σε  τριάντα  ηµέρες  από  την  παράδοσή  τους. 

12.4. Η Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  θα  προχωρεί  σε  καµία  πληρωµή  εάν  τα  παραδοτέα  που 

συνδέονται  µε  αυτή  δεν  έχουν  εκτελεστεί  καλώς και  δεν  έχουν  παραδοθεί  µε  βάση  τα  όσα   

προβλέπει  η  παρούσα  Σύµβαση .  

 

ΑΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ  

ΑΡΘΡΟ  13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΚ  ΜΕΡΟΥΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  

1133..11..   Η Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύµβαση  σε  οποιαδήποτε  από  τις 

ακόλουθες  περιπτώσεις:  
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α) Ο Ανάδοχος δεν  υλοποιεί  το  Έργο  µε  τον  τρόπο  που  ορίζεται  στη  Σύµβαση ,  παρά  

τις προς τούτο  επανειληµµένες  οχλήσεις της  Αναθέτουσας Αρχής .  

β) Ο Ανάδοχος αρνείται  ή  αµελεί  να  εκτελέσει  ∆ιοικητικές  Εντολές .  

γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί  τη  Σύµβαση  ή  αναθέτει  εργασίες υπεργολαβικά  χωρίς  την  

άδεια  της  Αναθέτουσας Αρχής .  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ,  τεθεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση ,  λυθεί  ή  

ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας του  ή  γίνουν  πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε  βάρος 

του ,  στο  σύνολο  ή  σε  σηµαντικό  µέρος των  περιουσιακών  του  στοιχείων .  

ε) Εκδίδεται  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  Αναδόχου  για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  

άσκηση  του  επαγγέλµατός του .  

στ) Σε κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ειδικώς αναφέρεται  στην  παρούσα  Σύµβαση  και  στο 

Π.∆ .  118/2007.  

1133..22..   Τα  αποτελέσµατα  της καταγγελίας  επέρχονται  από  την  περιέλευση  στον  Ανάδοχο  

της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.  Κατ ’  εξαίρεση ,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  

δύναται ,  κατ ’  ενάσκηση  διακριτικής της  ευχέρειας,  για  όσες  από  τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι  αυτό  δυνατό ,  να  τάξει  εύλογη  (κατ ’  αυτήν) προθεσµία  θεραπείας της 

παραβάσεως,  οπότε  τα  αποτελέσµατα  της  καταγγελίας επέρχονται  αυτόµατα  µε  την 

πάροδο  της ταχθείσας προθεσµίας,  εκτός  εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς  τον  Ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την  παράβαση  θεραπευθείσα .  

1133..33..   Με  την  µετά  από  καταγγελία  της Αναθέτουσας Αρχής λύση  της Σύµβασης ,  ο  

Ανάδοχος υποχρεούται  µετά  από  αίτηση  της Αναθέτουσας Αρχής:  

α) Να  απόσχει  από  την  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου ,  παροχής  

υπηρεσιών  ή  εκτέλεσης υποχρεώσεώς του  που  πηγάζει  από  τη  Σύµβαση ,  πλην  εκείνων 

που   επιβάλλονται  για  την  διασφάλιση   προϊόντων  και  εργασιών  .  

β) Να  παραδώσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  κάθε  εξοπλισµό ,  υλικά  ή  άλλα  αγαθά  που  

αφορούν  άµεσα  ή  έµµεσα  το  Έργο  και  ευρίσκονται  στην  κατοχή  του ,  εγγυώµενος ότι  οι 

Υπεργολάβοι  και  συνεργάτες του  θα  πράξουν  το  ίδιο .  

Το  συντοµότερο  δυνατό  µετά  την  καταγγελία  της Σύµβασης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  

βεβαιώνει  την  αξία  του  παρασχεθέντος µέρους του  Έργου  καθώς και  κάθε  οφειλή  έναντι  

του  Αναδόχου  κατά  την  ηµεροµηνία  καταγγελίας.  

1133..44..   Η Αναθέτουσα  Αρχή  αναστέλλει  την  καταβολή  οποιουδήποτε  ποσού  πληρωτέου  

σύµφωνα  µε  την  Σύµβαση  προς τον  Ανάδοχο  µέχρις εκκαθαρίσεως των  µεταξύ  τους 

υποχρεώσεων  και  οι  εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν .  

1133..55..   Η Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  απαιτήσει  πρόσθετα  από  τον  Ανάδοχο  

αποζηµίωση  για  κάθε  ζηµία  που  υπέστη  µέχρι  του  ανώτατου  ποσού  της Συµβατικής Τιµής  

που  αντιστοιχεί  στην  αξία  του  τµήµατος  του  Έργου  που  δεν  µπορεί ,  λόγω  πληµµελούς 

εκτελέσεως της Σύµβασης,  να  χρησιµοποιηθεί  για  τον  προοριζόµενο  σκοπό .  

 

 



 57

ΤΕΛΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   

ΑΡΘΡΟ  14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

1144..11..   Τα  συµβαλλόµενα  µέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  µη  εκπλήρωση  των  συµβατικών  τους  

υποχρεώσεων ,  στο  µέτρο  που  η  αδυναµία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά 

ανωτέρας βίας.  

1144..22..   Ο Ανάδοχος ,  επικαλούµενος υπαγωγή  της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών  του 

σε  γεγονός που  εµπίπτει  στην  έννοια  της ανωτέρας βίας,   οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  

επικαλεσθεί  προς την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους σχετικούς λόγους και  περιστατικά  εντός 

αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι  (20) ηµερών  από  τότε  που  συνέβησαν ,  προσκοµίζοντας 

τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία .   

 

ΑΡΘΡΟ  15 ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή  ΝΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

15.1 Η  Αναθέτουσα  Αρχή ,  µε  την  επιφύλαξη  της εξασφάλισης  των  κατά  περίπτωση  

απαιτούµενων  εγκρίσεων ,  δικαιούται  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο ,  µετά  από  διαδικασία  

διαπραγµάτευσης,  συµπληρωµατικές υπηρεσίες από  τις προβλεπόµενες στην  παρούσα  ή  

και  νέες υπηρεσίες σύµφωνα  µε  τους όρους  και  τις προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στο  

άρθρο  22 του  Π.∆ .  118/2007. 

15.2. Τα  ως άνω  ισχύουν  και  σε  περίπτωση  που  οι  ανωτέρω  ανάγκες προκύψουν  λόγω 

χρονικής  παράτασης  της σύµβασης.  

15.3. Η πρόσθετη  αµοιβή  του  αναδόχου  θα  υπολογισθεί  κατ '  αναλογία  µε  την  αµοιβή  του  

στην  παρούσα  σύµβαση .  Σε  κάθε  περίπτωση  η  τιµή  κόστους παραµένει  σταθερή  και  δεν  

αναπροσαρµόζεται .  Σε  περίπτωση  ανάθεσης νέων  υπηρεσιών ,  για  τις οποίες δεν  είναι 

δυνατόν  να  προσδιορισθεί  η  αµοιβή  σύµφωνα  µε  τα  αναφερόµενα   παραπάνω ,  τότε  αυτή  

η  πρόσθετη  αµοιβή  θα  προσδιορισθεί  µε  διαπραγµατεύσεις µεταξύ  του  Αναδόχου  και  της  

Αναθέτουσας Αρχής .  

 

ΑΡΘΡΟ  16 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   

16.1. Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας σύµβασης θεωρούνται  ουσιώδεις.   

16.2. Οι  επικεφαλίδες των  όρων  έχουν  τεθεί  αποκλειστικά  προς διευκόλυνση  της  

ανάγνωσης της παρούσας σύµβασης και  σε  καµία  περίπτωση  δε  µπορεί  να  θεωρηθεί  ότι 

αποτελούν  µέρος της  συµφωνίας ούτε   µπορούν  να  επηρεάσουν  την  ερµηνεία  του 

περιεχοµένου  της.  

16.3. Η παρούσα  σύµβαση  µε  τα  παραρτήµατά  της ερµηνεύεται  ως ενιαίο  και  

αναπόσπαστο  σύνολο .  Σε  περίπτωση  ακυρότητας ενός ή  περισσοτέρων  όρων ,  η λοιπή  

σύµβαση  συνεχίζει  να  ισχύει ,  οι  δε  άκυροι  όροι  αναπληρώνονται  µε  ερµηνεία  της 

συµβάσεως µε  βάση  την  καλή  πίστη ,  τα  συναλλακτικά  ήθη  και  τη  διαβλεπόµενη  βούληση  

των  συµβαλλοµένων .   



 58

16.4. Η παρούσα  σύµβαση ,  και  τα  παραρτήµατά  της,  µπορεί  να  τροποποιηθεί  µόνο 

εγγράφως από  τους  νοµίµους εκπροσώπους   των  συµβαλλοµένων  µερών  και  υπό  την  

επιφύλαξη  των  όρων  που  αναφέρονται  στη  ∆ιακήρυξη  του  έργου .  

16.5. Η σύµβαση  αυτή  καταργεί  και  υπερισχύει  κάθε  άλλης σύµβασης ή  σχέσης γραπτής 

ή  προφορικής ή  οποία  µέχρι  σήµερα  τυχόν  µπορεί  να  ισχύει  µεταξύ  των  συµβαλλοµένων 

µερών .  

 

ΑΡΘΡΟ  17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ∆ΙΚΑΙΟ  -  ΕΠΙΛΥΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

1177..11..   Η Σύµβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  δίκαιο .  

1177..22.. Η Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική  

επίλυση  κάθε  διαφοράς σχετικής µε  τη  Σύµβαση  που  µπορεί  να  προκύψει  µεταξύ  τους 

σχετικά  µε  την  ερµηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την  εφαρµογή  της Σύµβασης ή  εξ ’  αφορµής 

της,  σύµφωνα  µε  τους κανόνες της  καλής  πίστης και  των  χρηστών  συναλλακτικών  ηθών .  

17.3. Σε  περίπτωση  που  δεν  επιτευχθεί  φιλική  επίλυση  της διαφοράς αυτή  διευθετείται  

βάσει  της Ελληνικής νοµοθεσίας και  αρµόδια  θα  είναι  τα  ∆ικαστήρια  που  εδρεύουν  στην 

Αθήνα .  

Η παρούσα  συντάχθηκε  σε  τέσσερα  (4) πρωτότυπα ,  που  αφού  διαβάστηκαν  υπογράφονται 

από  τους συµβαλλόµενους και  έλαβε  τρία  (3)  το  ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ  και  ένα  (1) ο  Ανάδοχος.   

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆ .Σ . /  Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ .  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ:   

                 ……………… 

  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΛΕΝΤΖΑΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το  παρόν  παράρτηµα  αποτελεί  αναπόσπαστο  µέρος της Σύµβασης,  αποτελεί  ένα  ενιαίο  

σύνολο  µε  αυτή  µεταξύ  Αναθέτουσας  Αρχής  και  Αναδόχου ,  εξειδικεύει  τις παρεχόµενες 

εργασίες και  υπηρεσίες εκ µέρους του  Αναδόχου ,  τις προδιαγραφές και  τον  τρόπο  

υλοποίησης  του  έργου .   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  
Τα  Υποέργα  περιλαµβάνουν  την  αποτύπωση  της εξέλιξης των  αποφοίτων  µε  στόχο  τη  
σκιαγράφηση  της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και  της εκπαιδευτικής τους 
πορείας.  
Κύριος σκοπός της  µελέτης είναι  να  αποτυπώσει  την  µετέπειτα  εκπαιδευτική , 
οικογενειακή ,  επαγγελµατική  και  κοινωνική  πορεία  των  εκπαιδευοµένων  και  να  
καταλήξει  σε  συγκεκριµένα  συµπεράσµατα  για  τη  χρονική  περίοδο  2010-2012 καθώς και  
σε  προτάσεις  που  θα  συµβάλουν  στη  βελτίωση  της ποιότητας της  παρεχόµενης 
εκπαίδευσης στα  Σχολεία  ∆εύτερης  Ευκαιρίας.  

 

Η διαδικασία  υλοποίησης θα  περιλαµβάνει :  
�  Έρευνα  στο  αρχείο  των  Σ∆Ε  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  των  58 Σχολείων  ∆εύτερης 

Ευκαιρίας  
�  Σύνταξη  ερωτηµατολογίου  µε  κλειστού  και  ανοικτού  τύπου  ερωτήσεις 
�  Αποστολή  ερωτηµατολογίου  
�  Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις σε  αντιπροσωπευτικό /επαρκές δείγµα   
�  Επεξεργασία  των  ερωτηµατολογίων  και  των  συνεντεύξεων 
�  Καταγραφή  και  ανάλυση  των  στοιχείων  που  προκύπτουν  από  την  έρευνα  και  

τελική  αποτύπωσή  τους στη  µελέτη  
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει  τη  µελέτη  στοιχείων  σχετικά  µε  τους αποφοίτους των  58 Σ .∆ .Ε .  
της χώρας,  όπως αυτά  αποτυπώνονται  στον  παρακάτω  πίνακα :  
 
ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
Σ∆Ε ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Σ∆Ε ∆ΡΑΜΑΣ : ΤΜΗΜΑ  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΒΑΛΑΣ  
Σ∆Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΗΣ  
Σ∆Ε ΞΑΝΘΗΣ:  ΤΜΗΜΑ  ΜΥΚΗΣ  
Σ∆Ε ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΣΑΠΩΝ  
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Σ∆Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
Σ∆Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
Σ∆Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  
Σ∆Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Σ∆Ε ΠΕΙΡΑΙΑ : ΤΜΗΜΑ  ΑΙΓΙΝΑΣ  
Σ∆Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
2Ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
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Σ∆Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ :  ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ  
Σ∆Ε ΣΑΜΟΥ:  ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ  
Σ∆Ε ΧΙΟΥ  
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Σ∆Ε ΠΑΤΡΑΣ:  ΤΜΗΜΑ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
Σ∆Ε ΠΥΡΓΟΥ :  ΤΜΗΜΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
Σ∆Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Σ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ :  α)  ΤΜΗΜΑ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, β) ΤΜΗΜΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ : ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
1Ο Σ∆Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ  
Σ∆Ε ΑΡΤΑΣ  
Σ∆Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Σ∆Ε ΒΟΛΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ:  ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ   
1Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
2Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
2Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Σ∆Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ  
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
Σ∆Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ :  ΤΜΗΜΑ  Ε∆ΕΣΣΑΣ  
2Ο Σ∆Ε  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  ΤΜΗΜΑ ΚΟΡ∆ΕΛΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Σ∆Ε ΝΑΟΥΣΑΣ : α) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ,  β) ΤΜΗΜΑ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 
Σ∆Ε ΣΕΡΡΩΝ:  ΤΜΗΜΑ  ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ  
3Ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ) 
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ : α) ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ,  β) ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ  
Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ : ΤΜΗΜΑ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  
Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ :  α) ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ,  β) ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Σ∆Ε ΡΟ∆ΟΥ  
Σ∆Ε ΣΥΡΟΥ: α) ΤΜΗΜΑ  ΝΑΞΟΥ, β) ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ  
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ  
Σ∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ :  ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ  
Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ:  ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ  
Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ:  ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ  
Σ∆Ε ΛΑΜΙΑΣ  
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Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑΣ  
1Ο Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ  (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
1Ο Σ∆Ε ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
 
Οι  µετακινήσεις από  και  προς τα  Σ∆Ε  και  τα  τµήµατα  εκτός  έδρας γίνονται  µε  τη 
µέριµνα  και  την  ευθύνη  του  αναδόχου .  
 
Τεχνικές  Μελέτης  
Για  την  εκπόνηση  της µελέτης θα  χρησιµοποιηθεί  τουλάχιστον  συνδυασµός των 
παρακάτω  µεθόδων  και  τεχνικών ,  που  θα  αποτυπωθούν  και  θα  τεκµηριωθούν  στον  
προτεινόµενο  από  τον  ανάδοχο  µεθοδολογικό  οδηγό  υλοποίησης του  έργου  για  να  
εξασφαλιστεί  η  αξιοπιστία  της έρευνας:  

•  Ερωτηµατολόγιο  (υποχρεωτικό) 
•  Συνέντευξη  (υποχρεωτική)  
•  Ποσοτική  και  ποιοτική  έρευνα  
•  Σύγχρονη  επιστηµονική  µεθοδολογία  

 
Για  την  εξαγωγή  συµπερασµάτων  θα  χρησιµοποιηθούν  τεχνικές συγκέντρωσης,  
στατιστικής επεξεργασίας και  ανάλυσης πληροφοριών .  
Το  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  ως  νόµιµος και  αποκλειστικός ιδιοκτήτης των  παραγόµενων  από  τον 
ανάδοχο  προϊόντων ,  έχει  το  δικαίωµα  να  κάνει  χρήση  του  συνόλου  ή  µερών  αυτών  ή  
γενικότερα  να  αξιοποιήσει  τα  παραπάνω ,  ανάλογα  µε  τις  διάφορες υποχρεώσεις ή  
ανάγκες  του  ή  την  κρίση  των  συντεταγµένων οργάνων  του .  
Σε  κάθε  περίπτωση  το  παραγόµενο  προϊόν  αποτελεί  ιδιοκτησία  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  
απαγορευµένης της χρήσης του  από  τον  ανάδοχο ,  ο  οποίος µόνο  κατόπιν  γραπτής άδειας 
του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  και  µόνο  για  εκπαιδευτικούς λόγους  µπορεί  να  κάνει  χρήση  τµηµάτων  
τους.  
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  
Για  να  εξασφαλιστεί  η  αξιοπιστία  της έρευνας απαιτείται  η  πρόταση  να  συµπεριλαµβάνει  
και  να  αιτιολογεί :  

•  Ερευνητικά  στάδια  
•  Μεθοδολογία /ες της έρευνας 
•  Τεχνικές της  έρευνας  
•  Ερευνητικά  εργαλεία  
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
Ως παραδοτέα  από  πλευράς Αναδόχου  ορίζονται  τα  εξής:  
 
1. Οδηγός  Υλοποίησης  του  Έργου  
Ο Οδηγός Υλοποίησης Έρευνας θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  δύο  µηνών  από  την 
υπογραφή  της σύµβασης.  Σε  αυτόν  θα  περιγράφεται  αναλυτικά  η                                                                   
επιστηµονική  µεθοδολογία  υλοποίησης της  έρευνας όπως και  όλα  τα  στάδια  για  την 
ολοκλήρωσή  της.   
Ειδικότερα ,  ο  οδηγός θα  περιέχει  τους ποσοτικούς και  ποιοτικούς δείκτες και  τη 
µεθοδολογία  για  την  αξιολόγηση  καθενός από  αυτούς ,  τα  στοιχεία  τα  οποία  πρέπει  να  
συγκεντρωθούν ,  τις πηγές και  τα  εργαλεία  που  θα  χρησιµοποιηθούν  στις περιοχές της 
έρευνας και  βασικά  δεδοµένα  περιοχών  και  πληθυσµού  στόχου ,  χρονοδιάγραµµα 
σταδιακής υλοποίησης  του  υποέργου  κ.τ .λ .   
Θα  πρέπει  να  γίνεται  σαφής αναφορά  στους  τρόπους µε  τους οποίους θα  διασφαλιστεί  η  
εγκυρότητα  (εσωτερική  και  εξωτερική), η  αξιοπιστία  και  η  αποτελεσµατικότητα  των 
ερευνητικών  τεχνικών .  Επίσης,  θα  πρέπει  να  γίνεται  σαφής αναφορά  σε  τυχόν  δυσκολίες 
και  περιορισµούς  της έρευνας,  όπως και  σε  τρόπους άρσης τους .  Μετά  τη  διενέργεια  του 
σχετικού  ελέγχου  -σε  χρονικό  διάστηµα  ενός µήνα- από  την  επιτροπή  παρακολούθησης 
και  παραλαβής έργου ,  θα  καταβληθεί  το  30%  της  συνολικής αµοιβής.  
 
2. Τελική  έκθεση  
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Η τελική  έκθεση  θα  παραδοθεί  σε  προθεσµία  έξι  µηνών  από  την  υπογραφή  της σύµβασης 
και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. Αυτή  η  έκθεση  αποτελεί  το 
τελικό  παραδοτέο  του  αναδόχου  και  θα  πρέπει  να  δοµείται  σε  δύο  Μέρη .  
Το  Α Μέρος θα  περιλαµβάνει  το  θεωρητικό  πλαίσιο ,  την  ερευνητική  διαδικασία  και  την 
αναλυτική  παρουσίαση  της  έρευνας.  Το  Β  Μέρος θα  περιλαµβάνει  τα  πορίσµατα  της 
έρευνας και  τις  προτάσεις βελτίωσης.  
Η µελέτη  θα  κλείνει  µε  προτάσεις ,  οι  οποίες θα  στηρίζονται  στα  προαναφερθέντα  
ευρήµατα .  
Μετά  την  κατάθεση  της τελικής  έκθεσης  από  τον  ανάδοχο ,  σε  χρονικό  διάστηµα  έξι 
µηνών  από  την  υπογραφή  της σύµβασης και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  
20/08/2013, θα  διενεργηθεί  ο  σχετικός έλεγχος από  την  επιτροπή  παρακολούθησης και  
παραλαβής  έργου  -σε  χρονικό  διάστηµα  ενός µήνα- και  εφόσον ,  δεν  υπάρχουν  αλλαγές  ή  
τροποποιήσεις  θα  καταβληθεί  το  υπόλοιπο  70%  της συνολικής  αµοιβής.  
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ   
Α ΦΑΣΗ  (Οδηγός  Υλοποίησης  του  Έργου) :  Λήξη  δύο  µήνες µετά  την  υπογραφή  της  
σύµβασης.   
Β  ΦΑΣΗ  (Τελική  έκθεση):  Λήξη  έξι  µήνες  µετά  την  υπογραφή  της σύµβασης και  σε  κάθε  
περίπτωση  όχι  αργότερα  από  την  20/08/2013. 
 
Η παράδοση  των  παραδοτέων  (ξεχωριστών  για  κάθε  Πράξη) από  τον  Ανάδοχο  θα  γίνει  τόσο  
σε  έντυπη  όσο  και  σε  ηλεκτρονική  µορφή .  
 
Η υλοποίηση  των  υποέργων  θα  διέπεται  από  όρους  καλής συνεργασίας του  Αναδόχου  ή  
των  Αναδόχων  και  των  µελών  της Οµάδας Έργου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  Η Οµάδα  Έργου 
µπορεί  να  ζητήσει  τυχόν  αλλαγές ή  τροποποιήσεις µετά  την  παραλαβή  των  παραδοτέων 
κάθε  φάσης .  
 
 



 

 

    


