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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
                   Α∆Α: ΒΛ9Ε46ΨΖΣΠ-ΑΜ0 

                                                                                              Αθήνα 06/09/2013 
       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΕ ΑΡ .  ΠΡΩΤ. :  620/34/06-09-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ   

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:   

     
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» 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  (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 10.200,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α.) ,  

 

Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» 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  (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 6.450,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α.)  ΚΑΙ  

 
Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» 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 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 2.100,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α.) ,  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ :  18.750,00 € 

        (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α .)  

 

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  την  έγκριση  της  

διενέργειας διαγωνισµού  για  την  υλοποίηση  Ηµερίδας Επικοινωνίας και  Συνεργασίας των 

Σχολείων  ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε), από  το  ∆ .Σ .  του  Ιδρύµατος  Νεολαίας  και  ∆ια  Βίου  

Μάθησης ,  δυνάµει  της υπ ’  αριθµ . 1212/63/23-07-2013 Απόφασής του  και υπό την  

αίρεση της έγκρισης, από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  

Προγράµµατος : Εκπαίδευση  και  ∆ια  Βίου  Μάθηση, του  Υπουργείου  Παιδείας  και 

Θρησκευµάτων , των  τροποποιηµένων (2η τροποποίηση) Τεχνικών ∆ελτίων Έργου 

(Τ.∆.Ε.), των Πράξεων: Σ∆Ε ΑΠ7, Σ∆Ε ΑΠ8 και Σ∆Ε ΑΠ9, για τη χρονική 

επέκταση της  λειτουργίας  των Σχολείων ∆εύτερης  Ευκαιρίας  κατά τις  σχολικές 

περιόδους  2013-14 και 2014-15. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

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

ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ   

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:   

     
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 10.200,00 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α .) ,  

 

Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 6.450,00 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α .)  ΚΑΙ  
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Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ) 2.100,00 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ .Π .Α .) ,  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ :  18.750,00 € 

        (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  Φ .Π .Α.)  

 
     

1.  Η επιλογή  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τους όρους που  περιλαµβάνονται  στην  παρούσα  

προκήρυξη  και  µετά  την  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  παρούσας  στην  ιστοσελίδα  του  Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ . :  

          10/09/2013. 

 

2. 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  µε  

την  κατάθεση ,  από  τον  ανάδοχο ,  του  συνόλου  των  παραδοτέων  που  προβλέπονται 

σε  αυτή .  Η κατάθεση  του  συνόλου  των  παραδοτέων  από  τον  ανάδοχο  θα  πρέπει  να  

έχει  ολοκληρωθεί  σε  χρονικό  διάστηµα  δεκαπέντε  (15) ηµερών  από  την  

πραγµατοποίηση  της ηµερίδας.    

            

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

παραλαβής και  αξιολόγησης των  προσφορών  (Ε∆∆ΑΠ), 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  26/09/2013, ηµέρα  

Πέµπτη  και  ώρα  10:00 π.µ . , στην  κεντρική  αίθουσα  του  2ου  ορόφου  του 

Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  Αχαρνών  417, Τ .Κ .  11143, Αθήνα .  

 

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

στην  παρούσα  προκήρυξη  το  αργότερο  µέχρι  και  την  25/09/2013 ηµέρα  Τετάρτη  

και  ώρα  14:00 µ .µ . ,  στο  Τµήµα  Κεντρικής Γραµµατείας του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ .  

(Γραφείο  370), Αχαρνών  417, Τ .Κ .  11143 Αθήνα ,  3ος όροφος.   
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7. 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 .  

 

8. Οι  υποβαλλόµενες στο  διαγωνισµό  προσφορές ισχύουν  και  δεσµεύουν  τον  

προσφέροντα  για  εκατόν  είκοσι  (120) ηµέρες, προθεσµία  που  αρχίζει  από  την  

εποµένη  της  ηµεροµηνίας διενέργειας του  διαγωνισµού .  

 

9.  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 .   

 

10. 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.   

 

11. Αντίγραφα  της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ,  µέχρι  την  25/09/2013 ηµέρα  

Τετάρτη  και  ώρα  14:00 µ .µ . , στο  Γραφείο  340 του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  Αχαρνών  417, 

Τ .Κ .  11143 Αθήνα ,  3ο ς  όροφος,  τηλ .  +302131314508 (κ .  Κανελλίδης), Fax:  

+302131314506. 

          

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 ,  είναι  φορέας 

υλοποίησης  των  Πράξεων :   

 

1. «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», 

2. «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  

3. «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΙΣ  2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ», ΤΟΥ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑ  ΒΙΟΥ  

ΜΑΘΗΣΗ», 

 

οι  οποίες εντάσσονται  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα :  «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  

ΜΑΘΗΣΗ» του  Υπουργείου  Παιδείας και  Θρησκευµάτων  και  συγχρηµατοδοτούνται  από  

την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  -  Ε .Κ .Τ .)  και  το  Ελληνικό  

∆ηµόσιο .  

 

Το  φυσικό  αντικείµενο  συνίσταται  στην  υλοποίηση  µίας  (1) Ηµερίδας  Επικοινωνίας  και 

Συνεργασίας , µε  τη  συµµετοχή  του  Γενικού  Γραµµατέα  ∆ια  Βίου  Μάθησης ,  του 

Προέδρου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  του  ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  της 

∆ιευθύντριας Προγραµµάτων  Νεολαίας και  ∆ια  Βίου  Μάθησης του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  της 

∆ιευθύντριας Εκπαιδευτικής  Μέριµνας και  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  του 

∆ιευθυντή  ∆ιοικητικών  και  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  Ι.ΝΕ .∆Ι.ΒΙ.Μ . ,  πέντε  (5) 

στελεχών  του  Τµήµατος  Αλφαβητισµού  και  Βασικής Εκπαίδευσης της  Γενικής  

Γραµµατείας ∆ια  Βίου  Μάθησης (Γ .Γ .∆ .Β .Μ .) ,  των  πενήντα  οκτώ  (58) ∆ιευθυντών  των 

Σ∆Ε ,  των  δεκατριών  (13) µελών  της Επιτροπής Παρακολούθησης και  Στήριξης 

Εκπαιδευτικού  Έργου  των  Σ∆Ε  και  των  δεκατεσσάρων  (14) µελών  της Οµάδας Έργου 

των  Σ∆Ε .  Το  σύνολο  των  συµµετεχόντων  αναµένεται  να  ανέλθει  σε  ενενήντα  έξι  (96) 

άτοµα .  

Σκοπός της ηµερίδας είναι  η  ενηµέρωση  των  στελεχών  των  Σ∆Ε  για  το  διοικητικό  και  το  

εκπαιδευτικό  πλαίσιο  του  έργου  καθώς  και  η  επικοινωνία  και  η  συνδιαµόρφωση  µιας 

κοινής  στρατηγικής παρακολούθησης και  αναβάθµισης των  Σ∆Ε .  

Για  τις ανάγκες της συνάντησης απαιτούνται  δαπάνες µετακίνησης,  διαµονής,  διατροφής, 

χώρων  και  εξοπλισµού  ηµερίδας,  γραµµατειακής υποστήριξης ηµερίδας ,  γραφικής ύλης 

και  αναλωσίµων .  Η  προγραµµατισµένη  ηµεροµηνία  πραγµατοποίησης  της  Ηµερίδας  

Επικοινωνίας  και  Συνεργασίας  είναι  η  Παρασκευή  18/10/2013.  

 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Αναλυτικά ,  το  αντικείµενο  του  έργου και  συνολικά  οι  υποχρεώσεις των αναδόχων 

περιγράφονται  στο  µέρος Β  «Τεχνική  Περιγραφή» της  προκήρυξης αυτής.  

       

2.3 ∆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) 
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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 και  εµπειρία  στο  προκηρυσσόµενο  αντικείµενο ,  µε  την 

απαραίτητη  προϋπόθεση  να  διαθέτουν  Άδεια  γραφείου  γενικού  τουρισµού  και  ISO.    

 

2.4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο  διαγωνισµό  δεν  γίνονται  δεκτοί :  

     Όσοι  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις του  όρου  2.3 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 .  

2.5 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 ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ   

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:   

     
Α.  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7 
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Β .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8 ΚΑΙ  

Γ .  ΥΠΟΕΡΓΟ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 

 

Ηµεροµηνία  διενέργειας  διαγωνισµού:  26/09/2013 

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 .  

 

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

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

επιστολή  συµµετοχής  θα  απορρίπτονται .  

 

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

χαρακτηριστικά  που  καθορίζονται  στην  Προκήρυξη  και  να  φέρουν  την  υπογραφή  του  

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

 

5. 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 .  

 

6. 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.  

2.6 ΦΑΚΕΛΟΣ  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

2.6.1.  ∆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 των  υποέργων   

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ .Π.Α .  Η Εγγύηση  συµµετοχής στο  διαγωνισµό  θα  πρέπει  να  

έχει  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  το  συνηµµένο  στην  παρούσα  προκήρυξη  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  προκήρυξη  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 .   
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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  τη  χαµηλότερη  τιµή  στον  οποίον  πρόκειται  να  

γίνει  η  κατακύρωση  δεν  προσκοµίσει  κάποιο  από  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά ,  

σύµφωνα  µε  την  παρούσα  προκήρυξη ,  η  εγγύηση  συµµετοχής του  µειοδότη  καταπίπτει  

υπέρ  του  Φορέα .  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 .  

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.  
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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  

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.  

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. 
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(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 .  

ε . Οι  ενώσεις  προµηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά :   

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά ,  για  κάθε  προµηθευτή  που  συµµετέχει 

στην  Ένωση .   

2.7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις υποβάλλονται  για  τους λόγους και  µε  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  

άρθρο  15 του  Π.∆ .  118/07.  

2.8. 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.     

 

2.9. 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 προκήρυξης .   

2.10. ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι  προσφορές ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους Προσφέροντες επί  εκατόν  είκοσι  (120) 

ηµέρες προσµετρούµενες από  την  εποµένη  της ηµέρας διενέργειας του  διαγωνισµού .   

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

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη .   

 

2.11. 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 
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αντιπροσφορές και  σε  περίπτωση  υποβολής τους απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  

Προσφορές για  µέρος  των  προκηρυσσόµενων  µε  την  παρούσα  Υπηρεσιών  δε  γίνονται 

δεκτές.  

 

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  

την  παρούσα  προκήρυξη .  Προσφορές που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  µετά  την 

έναρξη  της διαδικασίας αποσφράγισης δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην 

Υπηρεσία  για  επιστροφή ,  ως εκπρόθεσµες .  Η αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται   

δηµόσια .  

 

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 .  Η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  θα  ελέγξει  την  ορθότητα  και  την  πληρότητα  των  

δικαιολογητικών  που  έχουν  υποβληθεί  µε  τον  ΦΑΚΕΛΟ "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" (καθώς 

και  των  εγγυήσεων  συµµετοχής και  του  περιεχοµένου  τους για  κάθε  προσφέροντα) . 

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 

προκήρυξης.  Η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  θα  ελέγξει  το  περιεχόµενο  των  τεχνικών  

προσφορών  προκειµένου  να  διαπιστώσει  εάν  ικανοποιούν  τους όρους της ∆ιακήρυξης .  

2. α) Για  όσες προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές ως προς τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  

και  τις τεχνικές προσφορές,  ακολουθεί  η  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  οικονοµικών  

προσφορών .   

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

την  παρακάτω  περιγραφόµενη  διαδικασία :  

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 ,  εγγράφως , 

µέσω  της Υπηρεσίας  στους προσφέροντες  την  τελική  κατάταξη  των  προσφερόντων .   
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β) Για όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές,  ως προς τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής 

και  τις τεχνικές προσφορές,  δεν  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των  οικονοµικών  τους 

προσφορών  και  επιστρέφονται .  

 

4. 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 .   

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  του  ΦΠΑ.   

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

προκήρυξη ,  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 .  

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 του  συνηµµένου  στην  παρούσα  σχεδίου  σύµβασης.   

2. 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  την 

Προκήρυξη .   
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5. Β΄  ΜΕΡΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ   

Σκοπός της ηµερίδας είναι  η  ενηµέρωση  των  στελεχών  των  Σ∆Ε  για  το  διοικητικό  και  το  

εκπαιδευτικό  πλαίσιο  του  έργου  καθώς  και  η  επικοινωνία  και  η  συνδιαµόρφωση  µιας 

κοινής  στρατηγικής παρακολούθησης και  αναβάθµισης των  Σ∆Ε .  

Για  τις ανάγκες της ηµερίδας απαιτούνται  δαπάνες µετακίνησης ,  διαµονής,  διατροφής, 

χώρων  και  εξοπλισµού  ηµερίδας,  γραµµατειακής υποστήριξης ηµερίδας ,  γραφικής ύλης 

και  αναλωσίµων .  Η  προγραµµατισµένη  ηµεροµηνία  πραγµατοποίησης  της  Ηµερίδας  

Επικοινωνίας  και  Συνεργασίας  είναι  η  Παρασκευή  18/10/2013.  

 
5.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
 
A) Μετακινήσεις  συµµετεχόντων  στο  πλαίσιο  της  Πράξης :  Σ∆Ε  ΑΠ  7 
 
 1 µετακίνηση  Άρτα  – Αθήνα  -  Άρτα ,  οδικώς  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) 
 2 µετακινήσεις  Ιωάννινα – Αθήνα  – Ιωάννινα,   (αεροπορικώς) 
 1 µετακίνηση  Αγρίνιο  – Αθήνα  – Αγρίνιο ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 µετακίνηση  Πύργος– Αθήνα  – Πύργος , οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ)  
 1 µετακίνηση  Πάτρα  – Αθήνα  – Πάτρα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) 
 1 µετακίνηση  Άσσος  Λέχαιο  – Αθήνα  – Άσσος  Λέχαιο ,  οδικώς  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
 0,15ευρώ /χλµ) 
 1 µετακίνηση  Σπάρτη  – Αθήνα  – Σπάρτη ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 µετακίνηση  Τρίπολη  – Αθήνα  – Τρίπολη ,  (ΚΤΕΛ) 
 1µετακίνηση  Καλαµάτα  – Αθήνα  – Καλαµάτα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
 0,15ευρώ /χλµ) 
 2 µετακινήσεις  Ναύπλιο  – Αθήνα  – Ναύπλιο ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ   
 0,15ευρώ /χλµ) 
 2 µετακινήσεις   Μυτιλήνη  – Αθήνα  – Μυτιλήνη , αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  Χίος  – Αθήνα  – Χίος ,  αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  Σάµος– Αθήνα  – Σάµος ,  αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  ∆ράµα  – Αθήνα  – ∆ράµα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) 
 1 µετακίνηση   ∆ράµα  – Αθήνα  – ∆ράµα ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 µετακίνηση   Ξάνθη  – Αθήνα  – Ξάνθη ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο   
 (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή     
 1 µετακίνηση  Κοµοτηνή  – Αθήνα  – Κοµοτηνή ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  
 αεροδρόµιο  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε   
 επιστροφή  
 1 µετακίνηση  Σάπες  – Αθήνα  – Σάπες ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο  
 (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
 1 µετακίνηση   Αλεξανδρούπολη  – Αθήνα  – Αλεξανδρούπολη ,  αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση   Καβάλα  -  Αθήνα  – Καβάλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 µετακίνηση   Ορεστιάδα  – Αθήνα  – Ορεστιάδα ,  µε  ΚΤΕΛ  µέχρι  το  κοντινότερο  
 αεροδρόµιο  και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
 1 µετακίνηση  Βόλος– Αθήνα  – Βόλος ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 µετακίνηση  Καρδίτσα  – Αθήνα  – Καρδίτσα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
 0,15ευρώ /χλµ) 
 1 µετακίνηση  Λάρισα  – Αθήνα  – Λάρισα ,  (ΟΣΕ) 
 1 µετακίνηση  Λάρισα  – Αθήνα  – Λάρισα ,  οδικώς  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
 0,15ευρώ /χλµ)  
 1 µετακίνηση  Λάρισα  – Αθήνα  – Λάρισα ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 µετακίνηση  Τρίκαλα  – Αθήνα  – Τρίκαλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 µετακίνηση  Τρίκαλα  – Αθήνα  – Τρίκαλα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
 0,15ευρώ /χλµ) 
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 1 µετακίνηση  Ηράκλειο  Κρήτης  – Αθήνα  – Ηράκλειο  Κρήτης , αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  Ιεράπετρα  – Αθήνα  – Ιεράπετρα ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  
 αεροδρόµιο  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  
 επιστροφή  
 1µετακίνηση  Ρέθυµνο  – Αθήνα  – Ρέθυµνο ,   οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  
 αεροδρόµιο  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  
 επιστροφή  
 1 µετακίνηση  Χανιά  – Αθήνα  – Χανιά ,  αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  Ηράκλειο  Κρήτης  – Αθήνα  – Ηράκλειο  Κρήτης ,  ακτοπλοϊκώς    
 (µονόκλινη  καµπίνα)   
 1 µετακίνηση  Κέρκυρα  – Αθήνα  – Κέρκυρα ,  αεροπορικώς  
 1 µετακίνηση  Σέρρες– Αθήνα  – Σέρρες ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο    
 (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
 
 
Β) Μετακινήσεις  συµµετεχόντων  στο  πλαίσιο  της  Πράξης :  Σ∆Ε  ΑΠ  8 
 
1 µετακίνηση  Καστοριά  – Αθήνα  – Καστοριά ,  αεροπορικώς  
1 µετακίνηση  Κοζάνη  – Αθήνα  – Κοζάνη ,  (ΚΤΕΛ)  
1 µετακίνηση  Φλώρινα  – Αθήνα  – Φλώρινα ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο  
(χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
1 µετακίνηση  Γρεβενά  – Αθήνα  – Γρεβενά ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
0,15ευρώ /χλµ)  
4 µετακινήσεις Θεσσαλονίκη  – Αθήνα  – Θεσσαλονίκη ,  αεροπορικώς 
1 µετακίνηση  Γιαννιτσά  – Αθήνα  – Γιαννιτσά ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  
αεροδρόµιο  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  
επιστροφή  
1 µετακίνηση  Γιαννιτσά  – Αθήνα  – Γιαννιτσά ,  ΟΣΕ  
1 µετακίνηση  Κατερίνη  – Αθήνα  – Κατερίνη ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο 
(χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
1 µετακίνηση  Σέρρες– Αθήνα  – Σέρρες ,  οδικώς µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο  
(χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ) και  αεροπορικώς προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
1 µετακίνηση   Νάουσα  – Αθήνα  – Νάουσα  ,  µε  ΚΤΕΛ  µέχρι  το  κοντινότερο  αεροδρόµιο   
και  αεροπορικώς  προς Αθήνα  µε  επιστροφή  
 
 
Γ) Μετακινήσεις  συµµετεχόντων  στο  πλαίσιο  της  Πράξης :  Σ∆Ε  ΑΠ  9 
 
1 µετακίνηση  Ρόδος  – Αθήνα  – Ρόδος ,  αεροπορικώς  
1 µετακίνηση  Σύρος  – Αθήνα  – Σύρος ,  ακτοπλοϊκώς  
1 µετακίνηση  Ορχοµενός  – Αθήνα  – Ορχοµενός ,  οδικώς  (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
0,15ευρώ /χλµ)   
1 µετακίνηση  Θήβα  – Αθήνα  – Θήβα,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ)   
1 µετακίνηση  Αλιβέρι  – Αθήνα  – Αλιβέρι ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
0,15ευρώ /χλµ)   
1 µετακίνηση  ∆οµοκός  – Αθήνα  – ∆οµοκός ,  (ΚΤΕΛ) 
1 µετακίνηση  Λαµία  – Αθήνα  – Λαµία ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  0,15ευρώ /χλµ)    
1 µετακίνηση  Άµφισσα  – Αθήνα  – Άµφισσα ,  οδικώς (χιλιοµετρ .  απόσταση  Χ  
0,15ευρώ /χλµ)   
 
∆) ∆ιαµονή- ∆ιατροφή  
Μία  (1) διανυκτέρευση  µε  πρωινό  για  59 άτοµα  (38 άτοµα  στο  πλαίσιο  της Πράξης:  Σ∆Ε  
ΑΠ 7, 13 άτοµα  στο  πλαίσιο  της Πράξης:  Σ∆Ε  ΑΠ 8 και  8 άτοµα  στο  πλαίσιο  της 
Πράξης:  Σ∆Ε  ΑΠ 9)  σε  µονόκλινα  δωµάτια  (∆ιευθυντές Σ∆Ε  και  µέλη  Επιτροπής 
Παρακολούθησης από  Περιφέρεια).  
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∆ιατροφή :  
Παροχή  96 γευµάτων  (1 γεύµα  για  96 άτοµα) 
Παροχή  µικρογεύµατος (καφές ,  χυµοί ,  νερά ,  βουτήµατα) για  96 άτοµα  
Συγκεκριµένα  50 άτοµα  στο  πλαίσιο  της Πράξης:  Σ∆Ε  ΑΠ 7, 32 άτοµα  στο  πλαίσιο  της 
Πράξης:  Σ∆Ε  ΑΠ 8 και  14 άτοµα  στο  πλαίσιο  της Πράξης:  Σ∆Ε  ΑΠ 9. 
 
Ε) Χώροι  εκδηλώσεων :  
1) Μία  (1) αίθουσα  χωρητικότητας 120 ατόµων  σε  διάταξη  συνεδρίου  για  την  ολοµέλεια 

της συνάντησης (έναρξη  ηµερίδας) και  για  το  απόγευµα  της ίδιας ηµέρας.  Οι  ώρες 

χρήσης της αίθουσας θα  καθοριστούν  επακριβώς από  το  φορέα .  Η  αίθουσα  θα  βρίσκεται  

µέσα  στο  ξενοδοχείο ,  όπου  θα  φιλοξενηθούν  οι  συµµετέχοντες.  

Στην  αίθουσα  θα  πρέπει  να  υπάρχουν :  

τραπέζι  (panel) εισηγητών  µε  ανάλογη  διακόσµηση  

µικροφωνική  εγκατάσταση  

Η/Υ µε  (βιντεοπροτζέκτορα)  

χαρτοπίνακας  

πανό  προγράµµατος  

σηµαίες  (ελληνική  και  ευρωπαϊκής ένωσης)  

 
2) ∆ύο  (2) µικρές αίθουσες (δωµάτια  ξενοδοχείου) χωρητικότητας 20 και  25 ατόµων 

αντίστοιχα  για  τη  διεξαγωγή  των  συναντήσεων ,  που  θα  πραγµατοποιηθούν  κατά  τη 

διάρκεια  της ηµερίδας .   

Στην  αίθουσα  θα  πρέπει  να  υπάρχουν :  

χαρτοπίνακας  

σηµαίες  (ελληνική  και  ευρωπαϊκής ένωσης)  

Οι  ώρες χρήσης  των  αιθουσών  θα  καθοριστούν  επακριβώς από  το  φορέα .  
 
ΣΤ) Γραµµατειακή  Στήριξη :  
1 τουλάχιστον  άτοµο  

Χώρος γραµµατείας µε  τηλεφωνική  γραµµή  

Η/Υ µε  εκτυπωτή ,  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  

Φωτοτυπικό  µηχάνηµα  

2 τουλάχιστον  πίνακες  ανακοινώσεων  

Φάκελοι  σεµιναρίου  για  96 άτοµα   

Μπλοκ– Στυλό  για  96 άτοµα   

Φωτοτυπίες:  1.000 σελίδες περίπου  

Χαρτί  Α4 

 
5.3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   

•  Φάκελος σεµιναρίου  (µε  πρόγραµµα ,  µπλοκ,  στυλό) 
•  Παρουσιολόγια  συµµετεχόντων   
•  Έντυπα  µετακινήσεων  µε  όλα  τα  σχετικά  αποδεικτικά  (εισιτήρια ,  αποδεικτικά  

καταβολής  χιλιοµετρικών  αποζηµιώσεων ,  κ.λπ.)  
•  Τιµολόγια  παροχής υπηρεσιών 
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5.4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης και  λήγει  µε  την  κατάθεση ,  από  τον 
ανάδοχο ,  του  συνόλου  των  παραδοτέων  που  προβλέπονται  σε  αυτή .  Η  κατάθεση  του 
συνόλου  των παραδοτέων  από  τον  ανάδοχο  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  σε  χρονικό  
διάστηµα  δεκαπέντε  (15) ηµερών  από  την  πραγµατοποίηση  της ηµερίδας .    
 
5.5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
* Στην  περίπτωση  που  η  πόλη  προέλευσης των  συµµετεχόντων  δε  διαθέτει  αεροδρόµιο ,  οι  
µετακινήσεις αυτές  αφορούν  οδική  µεταφορά  από  την  πόλη  προέλευσής τους προς το  
κοντινότερο  αεροδρόµιο ,  αεροπορική  µεταφορά  προς την  Αθήνα  µε  επιστροφή  και  οδική  
µεταφορά  στην  πόλη  προέλευσής τους.  Πιθανόν  να  προκύψουν  περιορισµένες  αλλαγές  
στις  µετακινήσεις ,  τη  διαµονή  και  τη  διατροφή  των  συµµετεχόντων .  
 
* Το  ξενοδοχείο  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  Β  Κατηγορίας ή  τριών  (3) αστέρων ,  να  
βρίσκεται  κοντά  σε  σταθµό  του  µετρό  ή  του  προαστιακού  ή  του  ηλεκτρικού 
σιδηρόδροµου  (πρόσβαση  µε  τα  πόδια). Επίσης πρέπει  να  βρίσκεται  κοντά  σε  στάση  
αστικών  συγκοινωνιών.  
 
* Τα  πρωινά  συµπεριλαµβάνονται  στις τιµές  των  προσφορών  για  τα  ξενοδοχεία .  
 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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.     

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 προκήρυξης.   

Η τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τους όρους και  τις 

τεχνικές προδιαγραφές των  ζητούµενων  από  το  διαγωνισµό  υπηρεσιών  όπως αυτές   

περιγράφονται  στην  παρούσα  προκήρυξη .   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1 Μετακ ινήσε ι ς  συµµε τεχόντων  
στο  πλα ίσ ιο  των  Πράξεων  Σ∆Ε  
ΑΠ  7 ,  8  κα ι  9  –  ∆ιαµονή  –  
∆ιατροφή  –  Χώροι  εκδηλώσεων  
–  Γραµµατε ι ακή  στήριξη ,  όπως  
περ ιγ ράφοντα ι  στην  παράγραφο  
5 .2 :  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
 

ΝΑΙ   

2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   
•  Φάκελος  σεµ ι ναρ ίου  

(µε  πρόγραµµα ,  µπλοκ ,  
στυλό )  

•  Παρουσιολόγ ια  
συµµετ εχόντων   

•  Έντυπα  µετακ ινήσεων  
µε  όλα  τα  σχετ ικά  
αποδε ικτ ικά  
(ε ισ ι τήρ ια ,  
αποδε ικτ ικά  
καταβολής  

ΝΑΙ   
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χ ιλ ι οµετρ ικών  
αποζηµ ιώσεων ,  κ .λπ . )  

•  Τιµολόγ ι α  παροχής  
υπηρεσ ιών  

 
3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από  την  ηµεροµην ία  υπογραφής  
της  σύµβασης  κα ι  λήγε ι  µε  την  
κατάθεση ,  από  τ ον  ανάδοχο ,  
του  συνόλου  των  παραδοτέων  
που  προβλέποντα ι  σε  αυτή .  Η  
κατάθεση  του  συνόλου  των  
παραδοτέων  από  τ ον  ανάδοχο  
θα  πρέπ ε ι  να  έχε ι  ολοκληρωθε ί  
σε  χρον ικό  διάστηµα  
δεκαπέντε  (15 )  ηµερών  από  
την  πραγµατοποίηση  της  
ηµερίδα .    

 

ΝΑΙ   

4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
* Στην  περ ίπτωση  που  η  πόλη  
προέλευσης  των  συµµε τεχόντων  
δε  δ ιαθέτ ε ι  αεροδρόµ ι ο ,  οι  
µετακ ινήσε ι ς  αυτ ές  αφορούν  
οδ ική  µε ταφορά  από  την  πόλη  
προέλευσής  τ ους  προς  το  
κοντ ι νότερο  αεροδρόµ ι ο  κα ι  
αεροπορική  µε ταφορά  προς  την  
Αθήνα  µε  επ ιστροφή .  Πιθανόν  
να  προκύψουν  περ ι ορ ισµένες  
αλλαγές  στ ι ς  µετακ ι νήσε ι ς ,  τη  
δ ιαµονή  κα ι  τη  δ ιατροφή  των  
συµµετ εχόντων .  
 
* Το  ξενοδοχε ί ο  πρέπ ε ι  να  ε ί να ι  
τουλάχ ιστον  Β  Κατηγορίας  ή  
τρ ιών  (3 )  αστ έρων ,  να  
βρίσκ ετα ι  κοντά  σε  σταθµό  του  
µετρό  ή  τ ου  προαστ ι ακού  ή  του  
ηλεκτρ ικού  σιδηρόδροµου  
(πρόσβαση  µε  τα  πόδ ια ) .  
Επίσης  πρέπε ι  να  βρ ίσκε τα ι  
κοντά  σε  στάση  αστ ικών  
συγκοι νων ιών .  
 
* Τα  πρω ινά  
συµπερ ι λαµβάνοντα ι  στ ι ς  τ ι µές  
των  προσφορών  γ ια  τα  
ξενοδοχε ί α .  

 

ΝΑΙ   

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

Συµµόρφωσης .  

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 .    

 

7. Γ΄  ΜΕΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

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

στην   οποία  θα  περιέχονται  τα  εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΗΣ  

ΠΡΑΞΗΣ  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  (ΑΠ) 7» 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  
Φ .Π.Α.  

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

ΤΙΤΛΟΣ :  ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΗΣ  

ΠΡΑΞΗΣ  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  (ΑΠ) 8» 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  
Φ .Π.Α.  

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

ΤΙΤΛΟΣ :  ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ» ΤΗΣ  

ΠΡΑΞΗΣ  «ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  (ΑΠ) 9» 

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  
Φ .Π.Α.  

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

ΠΟΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  
Φ .Π .Α.  

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

Οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  συµπληρώσουν  ολόκληρο  τον  ανωτέρω πίνακα 

οικονοµικής  προσφοράς .   

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.  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 .   

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 .  
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Οποιαδήποτε  απόκλιση  από  τα  αναφερόµενα  στις παραπάνω  παραγράφους του  παρόντος  

άρθρου  αποτελεί  λόγο  απόρριψης της  προσφοράς.  

 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ  Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ .  

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  του  υποέργου  

«………………» του  έργου  «………………» …………… συνολικής αξίας 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  σύµφωνα  µε  τη  µε  αριθµό  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Προκήρυξή  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  προκήρυξη  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 την  υλοποίηση  ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , στο 

πλαίσιο  των  Υποέργων  1: «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ», 

των  Πράξεων : Σ∆Ε ΑΠ 7, Σ∆Ε ΑΠ 8 και 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    

3 Φορέας    

# …   
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# 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 του  

υποέργου  «………………» 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 


