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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
          Αθήνα12/09/2014 
               
               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 620/57/12-09-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 10.200,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) ,  

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 6.450,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 2.100,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.),  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 18.750,00 € 

        (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) 

 

1. ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  δια του Διευθύνοντος 

Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., νόμιμου εκπροσώπου του, έχοντας υπόψη την έγκριση της 

διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης, δυνάμει της υπ’ αριθμ.  2227/103/28-08-2014  Απόφασής του,  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 10.200,00 € 

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

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 6.450,00 € 

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

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 2.100,00 € 

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

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 18.750,00 € 
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        (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.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

          Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 

          12/09/2014.  

 

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.  

 

1.  Διάρκεια 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. Η προγραμματισμένη ημερομηνία 

πραγματοποίησης της Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 

31/10/2014.   

            

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

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

έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιδρύματος Νεολαίας και  Δια Βίου 

Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).     

 

3.  Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζουμε την 30/09/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ  

και ώρα 10:00,  στο γραφείο 204 του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής 

Μέριμνας του 2ο υ  ορόφου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417, Τ.Κ. 11143, Αθήνα.  

 

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

στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι  και την 29/09/2014 ημέρα 

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

(Γραφείο 203),  Αχαρνών 417, Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος.  

 

5.  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.  
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6.  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. 

 

7.  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.  

 

8.  Η  προκήρυξη θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στην ιστοσελίδα 

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

 

9.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης 

μέχρι και την 29/09/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 14:00 από το Γραφείο 340 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417, Τ.Κ 11143 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. 

+302131314508 (κ.  Κανελλίδης) ή στο website  των προκηρύξεων του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http:/ /www.inedivim.gr).   

 

10.  Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της προκήρυξης,  όλες τις  εργάσιμες 

ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:  +302131314508 (κ. 

Κανελλίδης),  Fax:+302131314506.  

          

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

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

Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι φορέας 

υλοποίησης των Πράξεων:  

 

1.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

2.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ 

3.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»,  ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ», 

 

οι  οποίες εντάσσονται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από 

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

Δημόσιο.  

 

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

Συνεργασίας,  με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, του 

Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και  της Διευθύντριας Προγραμμάτων, Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πέντε (5) στελεχών του Τμήματος Αλφαβητισμού 

και Βασικής Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., των εξήντα τριών (63) Διευθυντών των ΣΔΕ 

και των δώδεκα (12)  μελών της Ομάδας Έργου των ΣΔΕ. Το σύνολο των συμμετεχόντων 

αναμένεται να ανέλθει σε ογδόντα τέσσερα (84) άτομα. Σκοπός της ημερίδας είναι η 

ενημέρωση των στελεχών των ΣΔΕ για το διοικητικό και το εκπαιδευτικό πλαίσιο του 

έργου καθώς και η επικοινωνία και η συνδιαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής 

παρακολούθησης και  αναβάθμισης των ΣΔΕ. 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 31/10/2014.  

 

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 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα 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 Δημοσίων 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.    
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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 Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»    

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΚΑΙ 
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Γ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:30/09/2014 

Να μην ανοιχθεί  από την υπηρεσία 

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

διαγωνισμού και  τον τ ίτλο του φακέλου.  

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:   

-Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο που θα 

περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φάκελο Δικαιολογητικών 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 

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 
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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. Δεν 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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

2.6.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Δια Βίου Μάθησης 

( Ι.ΝΕ.ΔΙ.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.  
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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.   

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: 
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(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 Δ.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 Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος 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 Διοικητικού 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.Δ 118/2007.  

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

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

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

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

άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007.  
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(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.Δ.  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 

αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων με την παρούσα Υπηρεσιών δε γίνονται 

δεκτές.  

 

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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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 Διαγωνισμού θα ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με τον ΦΑΚΕΛΟ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" (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 Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών 

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης.  

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 Διαγωνισμού θα ακολουθήσει 

την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού, 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 Διαγωνισμού 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.  

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

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

αποστέλλεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός ε ίναι 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 Δημοσίων 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.  

 

5. Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός της ημερίδας ε ίναι η ενημέρωση των στελεχών των ΣΔΕ για το διοικητικό και το 

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

κοινής στρατηγικής παρακολούθησης και αναβάθμισης των ΣΔΕ. 

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

χώρων και εξοπλισμού ημερίδας,  γραμματειακής υποστήριξης ημερίδας, γραφικής ύλης 
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και αναλωσίμων. Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της Ημερίδας 

Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 31/10/2014.  

 
5.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
A) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7 
 
 1 μετακίνηση Άρτα – Αθήνα - Άρτα ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) 
 1 μετακίνηση 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) 
 1 μετακίνηση Ναύπλιο – Αθήνα – Ναύπλιο ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ  
 0,15ευρώ/χλμ) 
 1 μετακίνηση  Μυτιλήνη – Αθήνα  – Μυτιλήνη,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Χίος – Αθήνα – Χίος ,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Σάμος– Αθήνα – Σάμος ,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Δράμα – Αθήνα – Δράμα ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο  
 (χιλιομετρ. απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή    
 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 Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 μετακίνηση Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ) 
 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 Κέρκυρα – Αθήνα – Κέρκυρα ,  αεροπορικώς  
 
Β) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 
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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 (χιλ ιομετρ. απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)  
7 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 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: ΣΔΕ 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 Δομοκός – Αθήνα – Δομοκός ,  (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)   
1 μετακίνηση Μαντούδι – Αθήνα – Μαντούδι,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)    
 
Δ) Διαμονή- Διατροφή 
Μία (1) διανυκτέρευση με πρωινό για 55 άτομα (31 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ 
ΑΠ 7, 15 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης:  ΣΔΕ ΑΠ 8 και 9 άτομα στο πλαίσιο της 
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9) σε μονόκλινα δωμάτια (Διευθυντές ΣΔΕ από Περιφέρεια).  
 
Διατροφή: 
Παροχή 84 γευμάτων (1 γεύμα για 84 άτομα) 
Παροχή μικρογεύματος (καφές, χυμοί ,  νερά, βουτήματα) για 84 άτομα 
Συγκεκριμένα 42 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7, 30 άτομα στο πλαίσιο της 
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 και 12 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9.  
 
Ε) Χώροι εκδηλώσεων: 
1)  Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας 100 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)  
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χαρτοπίνακας 

πανό προγράμματος 

σημαίες (ελληνική και  ευρωπαϊκής ένωσης)  

 
2)  Δύο (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 84 άτομα  

Μπλοκ– Στυλό για 84 άτομα  

Φωτοτυπίες:  1.000 σελίδες περίπου 

Χαρτί Α4 

 
5.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  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 

 
 
5.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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. 
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*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 Μ ετακ ινήσ ε ι ς  συμμε τεχ όντ ων  
στο  π λα ίσ ιο  τ ων  Πράξ εω ν  Σ ΔΕ 
ΑΠ 7 ,  8  κα ι  9  –  Δ ιαμονή  –  
Δ ιατρ οφή  –  Χώ ρ οι  εκδ ηλ ώσε ων  
–  Γραμματε ι ακή  στή ριξη ,  όπ ως  
περ ιγ ράφο ντα ι  στη ν  παρ άγ ρα φο  
5 .2 :  ΠΡ ΟΔ ΙΑΓΡ ΑΦ ΕΣ 
ΗΜ ΕΡ ΙΔ ΑΣ  
 

ΝΑΙ  

2 ΠΑΡΑΔ ΟΤΕΑ Α ΝΑΔΟ ΧΟ Υ  
  Φάκελ ος  σεμ ι να ρίο υ  

(με  π ρόγ ραμμα ,  μπλ οκ ,  
στυλ ό )  

  Παρ ου σι ολ όγ ια  
συμμετ εχό ντων   

  Έντ υπα  μετ ακ ιν ήσεω ν  
με  όλα  τα  σχετ ικά  
αποδ ε ικτ ικά  
(ε ισ ι τή ρ ια ,  
αποδ ε ικτ ικά  
καταβ ολής  
χ ιλ ι ομετ ρ ικώ ν  
αποζημ ι ώσεω ν ,  κ . λπ . )  

  Τιμ ο λόγ ι α  παρ οχής  
υπηρε σ ιώ ν  

 

ΝΑΙ  

3 ΔΙΑΡΚΕΙ Α ΣΥΜΒ ΑΣΗΣ  
Απ ό τη ν  ημε ρομ ην ί α  υπογ ρα φής  
της  σύμβα σης  κα ι  λήγ ε ι  με  την  
κατάθεσ η ,  από  τ ον  α νάδ ο χο ,  
του  συνό λο υ  των  παραδο τέ ων  
που  πρ οβ λέπ ο ντα ι  σ ε  αυτή .  Η  
κατάθεσ η  του  σ υν όλ ου  τ ων  
παραδ οτέω ν  από  τ ον  α νάδ οχο  
θα  πρέπ ε ι  ν α  έχε ι  ο λοκ λη ρω θε ί  
σε  χρο ν ικό  δ ιάστη μα  
δε καπέ ντε  (1 5 )  ημε ρών  από  
την  πραγ μ ατοπ οί ηση  της  
ημερ ίδ α .    

 

ΝΑΙ  

4 ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΣΕΙΣ  
*Στη ν  πε ρ ίπτω ση  π ου  η  π όλ η  
προ έλ ευσης  τω ν  συμμε τεχ όντ ων  
δ ε  δ ιαθέτ ε ι  αε ρ οδ ρ όμ ι ο ,  ο ι  
μετακ ιν ήσε ι ς  αυτ ές  αφ ορ ού ν  

ΝΑΙ  

ΑΔΑ: Ω5ΧΘ46ΨΖΣΠ-ΞΥ9



 18 

οδ ική  με ταφο ρά  από  τ ην  π όλ η  
προ έλ ευσής  τ ους  πρ ος  το  
κοντ ι ν ότε ρο  α ερ οδ ρ όμ ι ο  κα ι  
αερ οπ ορικ ή  με ταφο ρά  πρ ος  την  
Αθήν α  με  επ ιστ ροφή .  Π ιθα νό ν  
να  πρ οκύψ ουν  πε ρ ι ορ ισμέ νες  
αλ λαγ ές  στ ι ς  μ ετακ ι νήσε ι ς ,  τη  
δ ιαμο νή  κα ι  τη  δ ιατ ροφή  τ ων  
συμμετ εχό ντων .  
 
* Το  ξε νοδ οχε ί ο  π ρέπ ε ι  να  ε ί να ι  
του λάχ ι στο ν  Β  Κατηγ ορί ας  ή  
τρ ιώ ν  (3 )  αστ έρω ν ,  να  
βρ ίσκ ετα ι  κ οντ ά  σε  σ ταθμ ό του  
μετρ ό  ή  τ ου  π ρο αστ ι ακο ύ  ή  του  
ηλεκτ ρ ικ ού  σ ιδ η ρ όδ ρ ο μου  
(πρ όσβ αση  με  τα  π όδ ι α ) .  
Επ ίσης  πρ έπε ι  να  βρ ίσκε τα ι  
κοντά  σε  σ τάση  αστ ικ ών  
συγ κοι νων ιών .  
 
* Τα  π ρω ινά  
συμπε ρ ι λαμβά ν οντα ι  στ ι ς  τ ι μές  
των  πρ οσφ ορώ ν γ ια  τα  
ξεν οδ οχε ί α .  

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

Συμμόρφωσης.  

Η ΕΔΔΑΠ 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:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ 
Φ.Π.Α. 

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

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

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

 
 
 Αριθμητικά σε € (ευρώ) 
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ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ 
Φ.Π.Α. 

Ολογράφως σε € 
(ευρώ) 

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

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ 
Φ.Π.Α. 

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
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.  

 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος 

άρθρου αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.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 ……… 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούται υπεύθυνα,  ότι  το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.  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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Για την υλοποίηση ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο 

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

των Πράξεων: ΣΔΕ ΑΠ 7, ΣΔΕ ΑΠ 8 και ΣΔΕ ΑΠ 9.    

 

Αριθμός προσφοράς:  

Ημερομηνία Υποβολής:  

συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:  ………………………………… 

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

Διεύθυνση: …………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………… 

Τηλέφωνο: ……………………………. 

Fax: …………………………….. 

Email:  ……………… 

Δηλώνω 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 Διεύθυνση: ……………………………………………………………………… 

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 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης :  ……………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης :  …………………………… 

Προς το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.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 17/02/2015 .  
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι  το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχουν δοθεί (στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ), 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 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Σήμερα στην Αθήνα, …-10-2014, ημέρα .................., μεταξύ των:  

Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών, αρ.  417, Α.Φ.Μ. 090044306, Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθήνας 

και εκπροσωπείται νόμιμα στην υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.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.Δ. και 

δημοσίων επιχειρήσεων και την ΚΥΑ με αρ. 127175/Η/4.11.2011, με την οποία το 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ κατόπιν συγχώνευσης με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ μετονομάστηκε σε 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  («Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.») καλούμενο 

κατωτέρω χάριν συντομίας «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» ή «Αναθέτουσα Αρχή» και Αφετέρου η 

εταιρεία:  «………………» με δ.τ.:  «…………», Α.Φ.Μ.:…………, Δ.Ο.Υ.:  …………, που 

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

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

καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ 

αριθμ. ………… Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  συνομολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Δυνάμει της υπ’ αριθμ.620/57/12-9-2014 προκήρυξης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκήρυξε 
πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης Ημερίδας Επικοινωνίας και 
Συνεργασίας στο πλαίσιο των υποέργων:    
 
Α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,   
 
Β. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΚΑΙ 
 
Γ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,  
 
ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις …/10/2014. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού 
δυνάμει του από …/10/2014 πρακτικού της ε ισηγήθηκε την κατακύρωση του έργου στον 
Ανάδοχο. Εν συνεχεία και  κατόπιν της υπ. αριθμ. …/…/…-10-2014Απόφασής του, το 
Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφάσισε την ανάθεση της υλοποίησης Ημερίδας Επικοινωνίας 
και Συνεργασίας στο πλαίσιο των υποέργων:    
 
Α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,   
 
Β. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΚΑΙ 
 
Γ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,  
 
στον Ανάδοχο.  
 
2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο αλλά και τις σχετικές κοινοτικές 

διατάξεις,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους 

της Προκήρυξης. Στη σύμβαση αυτή προσαρτώνται η Προκήρυξη και το τεύχος με τους 

όρους της Προκήρυξης, 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 Διακήρυξη και  το τεύχος με τους όρους της Διακήρυξης,  

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,  

4.  Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και   

5.  Οι παρατηρήσεις των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Παραλαβής-

Παρακολούθησης του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει  στην ανάδοχο εταιρία και  η ανάδοχος εταιρία 
αναλαμβάνει τις υπηρεσίες υλοποίησης Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας στο 
πλαίσιο των υποέργων:    
 
Α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,   
 
Β. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΚΑΙ 
 
Γ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,  
 
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.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σε χρόνο που το 

εξυπηρετεί .  

Τα παραπάνω Έργα (Πράξεις)  εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας και  

Θρησκευμάτων και  συγχρηματοδοτούνται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο -  Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

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,  στην Προκήρυξη και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

1.3. Χρονική διάρκεια 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. Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης 

της Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 31/10/2014.  

 

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 

Διευθύνοντος Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

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.   
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ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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, τ ις 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.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να 

χρησιμοποιεί  τις ως άνω περιγραφείσες πληροφορίες και μόνο στο αναγκαίο μέτρο 

προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές του υποχρεώσεις.  

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.ΔΙ.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.  

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.  
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ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

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

……………. με ημερομηνία έκδοσης …-10-2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας:  

«……………….» που καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος,  

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 Προκήρυξης.  

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. 

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 

Η  παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 

17/11/2014 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 
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πραγματοποίηση της ημερίδας. Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης 

της Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 31/10/2014.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

99 .. 11 ..   Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της 

προθεσμίας ή των προθεσμιών 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 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11 00 .. 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. 

11 00 .. 22 ..   Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 

γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση,  μαζί με αποδείξεις , 

τιμολόγια,  παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το 

ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

11 00 .. 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 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,   
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Το Συμβατικό Τίμημα για την υλοποίηση Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας στο 
πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «ΣΔΕ ΑΠ 7»,  σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των …………… € (………… χιλιάδες ευρώ και ……….  
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω τίμημα 
περιλαμβάνονται και οι  πάσης φύσεως κρατήσεις.  
 

Β. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 
 
Το Συμβατικό Τίμημα για την υλοποίηση Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας στο 
πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «ΣΔΕ ΑΠ 8»,  σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των …………… € (………… χιλιάδες ευρώ και ……….  
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω τίμημα 
περιλαμβάνονται και οι  πάσης φύσεως κρατήσεις.  

 
Γ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,  
 
Το Συμβατικό Τίμημα για την υλοποίηση Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας στο 
πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «ΣΔΕ ΑΠ 9»,  σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των …………… € (………… χιλιάδες ευρώ και ……….  
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω τίμημα 
περιλαμβάνονται και οι  πάσης φύσεως κρατήσεις.  
 
Δ.  Το Συμβατικό Τίμημα για την υλοποίηση της Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας 
για το σύνολο των υποέργων  από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των ………. € (…………………… ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται 
και οι  πάσης φύσεως κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
12.1 Η καταβολή της συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο γίνεται με τη λήξη της 
σύμβασης και την τελική παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική) όλων των παραδοτέων,  
όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η κατάθεση του συνόλου των παραδοτέων από τον ανάδοχο 
θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών  από την πραγματοποίηση της ημερίδας. Η προγραμματισμένη ημερομηνία 
πραγματοποίησης της Ημερίδας Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 
31/10/2014.  

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.ΔΙ.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.  
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

11 33 .. 11 ..   Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει  τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
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 Διοικητικές 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.Δ.  118/2007.  
11 33 .. 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. 
11 33 .. 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.  
11 33 .. 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.  
11 33 .. 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.  
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

11 44 .. 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.  

11 44 .. 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.   
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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.Δ.  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.  
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 Διακήρυξη 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 ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
11 77 .. 11 ..   Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  
11 77 .. 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 Δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα.  
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Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, που αφού διαβάστηκαν υπογράφονται 
από τους συμβαλλόμενους και έλαβε τρία (3)  το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ένα (1) ο Ανάδοχος.   
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  

…………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

  

………………………………... 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
A) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7 
 
 1 μετακίνηση Άρτα – Αθήνα - Άρτα ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) 
 1 μετακίνηση 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) 
 1 μετακίνηση Ναύπλιο – Αθήνα – Ναύπλιο ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ  
 0,15ευρώ/χλμ) 
 1 μετακίνηση  Μυτιλήνη – Αθήνα  – Μυτιλήνη,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Χίος – Αθήνα – Χίος ,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Σάμος– Αθήνα – Σάμος ,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Δράμα – Αθήνα – Δράμα ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο  
 (χιλιομετρ. απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή    
 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 Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 μετακίνηση Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ) 
 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 Κέρκυρα – Αθήνα – Κέρκυρα ,  αεροπορικώς  
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Β) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ 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 (χιλ ιομετρ. απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)  
7 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 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: ΣΔΕ 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 Δομοκός – Αθήνα – Δομοκός ,  (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)   
1 μετακίνηση Μαντούδι – Αθήνα – Μαντούδι,  οδικώς (χιλιομετρ. απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)    
 
Δ) Διαμονή- Διατροφή 
Μία (1) διανυκτέρευση με πρωινό για 55 άτομα (31 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ 
ΑΠ 7, 15 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης:  ΣΔΕ ΑΠ 8 και 9 άτομα στο πλαίσιο της 
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9) σε μονόκλινα δωμάτια (Διευθυντές ΣΔΕ από Περιφέρεια).  
 
Διατροφή: 
Παροχή 84 γευμάτων (1 γεύμα για 84 άτομα) 
Παροχή μικρογεύματος (καφές, χυμοί ,  νερά, βουτήματα) για 84 άτομα 
Συγκεκριμένα 42 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7, 30 άτομα στο πλαίσιο της 
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 και 12 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9.  
 
Ε) Χώροι εκδηλώσεων: 
1)  Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας 100 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 
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Η/Υ με (βιντεοπροτζέκτορα)  

χαρτοπίνακας 

πανό προγράμματος 

σημαίες (ελληνική και  ευρωπαϊκής ένωσης)  

 
2)  Δύο (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 84 άτομα  

Μπλοκ– Στυλό για 84 άτομα  

Φωτοτυπίες:  1.000 σελίδες περίπου 

Χαρτί Α4 

 
5.3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  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 

 
 
5.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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 
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σιδηρόδρομου (πρόσβαση με τα πόδια).  Επίσης πρέπει να βρίσκεται κοντά σε στάση 
αστικών συγκοινωνιών. 
 
*Τα πρωινά συμπεριλαμβάνονται στις τιμές των προσφορών για τα ξενοδοχεία.  
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