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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
       
                                                                                    

       
                                                               ΑΔΑ:Β4ΛΔ46ΨΖΣΠ-Ρ2Χ 
                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        Αθήνα 21-06-2012  
                     
    

 
    
 
 
         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 7 
 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 331/16/6-4-2012 Απόφαση ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

     
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 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 59.400,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

Ταχ.  Δ/νση: Αχαρνών 417  
Τ.Κ. – Πόλη: 11143 Αθήνα  
Ιστοσελίδα:http :/ /www.ein.gr  
Πληροφορίες : κος Κανελλιδης Κ.  
Τηλέφωνο: 2131311684 
FAX: 2131311506 
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1.  Α΄ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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 59.400,00 €  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  
 
1.1.  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:  

A. ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ 

     ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

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

Μαρτίου  2004 περί συντον ισμού  των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  

προμηθειών και υπηρεσιών,  αναλογικά εφαρμοζόμενη  

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

εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και  γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων  

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

3.  Κανονισμός (ΕΚ) αρ ιθ.  1083/2006 του  Συμβουλίου της  11η ς  Ιουλίου 2006 περί  

καθορισμού γεν ικών δ ιατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του  

Κανον ισμού (ΕΚ) αριθ.  1260/1999 

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

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

Κανον ισμού (ΕΚ) αριθ.  1784/1999 

5.  Κανον ισμός αρ ιθ.  1251/2011 της  Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 για  την  

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

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

τις διαδ ικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  
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Β. ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 
1.  Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελλην ικής Νομοθεσίας στις  

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

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

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

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

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

συναφών θεμάτων,  όπως ισχύει σήμερα 

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

κράτους και άλλες διατάξεις,  όπως ισχύει σήμερα 

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

σήμερα 

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

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

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

εμπορικές συναλλαγές,  όπως ισχύει σήμερα  

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

σήμερα 

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

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξει ς  

 

Γ. ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 

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

41)  

2.  Άρθρα 3 και  10 του ν.δ.  572/1970 «Περί  οργανώσεως δ ιαρθρώσεως λε ιτουργίας και  

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

(Α’ 125),  όπως τροποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 

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

125)     

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

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

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 159)  

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

εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις  

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

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη  
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δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,  Πολιτισμού  

και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης   

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

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (ΕΙΝ),  

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και  

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

Μάθησης και Θρησκευμάτων  

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

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

παρούσας και γεν ικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,  Διάταγμα,  Απόφαση κ.λ.π.) που  διέπει  

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

παραπάνω και  

 

Δ.  Την έγκριση της διενέργειας,  της παρούσας επαναληπτικής  προκήρυξης,  από το Δ.Σ.  

του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δυνάμει της υπ’ αριθμ.  331/16/6-4-2012 

Απόφασής του,  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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 59.400,00 €  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  
     
1.  Η επιλογή θα γ ίνει σύμφωνα με τους  γεν ικούς  και  ε ιδικούς όρους  που  

περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και μετά παρέλευση τουλάχιστον  

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

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

      Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της παρούσας στην ιστοσελίδα του 

      Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 22/06/2012               

2.  Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7» ανέρχεται στο ποσό των 59.400,00 € 

(πενήντα εννέα χιλ ιάδες τετρακόσια  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

δηλαδή 52.566,37 € (πενήντα δύο χιλ ιάδες πεντακόσια εξήντα έξι  ευρώ και τρ ιάντα 
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επτά λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. πλέον  Φ.Π.Α. 13%: 6.833,63 €  

(έξι χ ιλιάδες οχτακόσια τρ ιάντα τρία ευρώ και εξήντα τρ ία λεπτά).  

3 .  Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της σχολικής  

περιόδου 2012-2013 (30-06-2013).   Για  τη  σχολική περίοδο 2012-2013 ως έναρξη 

σχολικής περιόδου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ΣΔΕ με βάση τα 

όσα ορίζονται στην τυπική εκπαίδευση και ως λήξη περιόδου ορίζεται η 30η  Ιουνίου  

2013.  

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

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

του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).   

5.  Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζουμε την 10/07/2012  και ώρα 11:00,   

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

11143,  Αθήνα.  

 

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

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα,  αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε  

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

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

ημέρες.  Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους  της διακήρυξης,  αντίγραφα της  

παρούσας διακήρυξης και  σχετικό πληροφοριακό υλικό δ ιατίθενται στα γραφεία  του  

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  μέχρι και την 09/07/2012  και  ώρα 14:00 όλες τις  εργάσιμες ημέρες.  

Πληροφορίες : στο τηλέφωνο +302131311508 (κος Κανελλίδης) καθώς και στο 

webs ite των προκηρύξεων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (http:/ /www.ein.gr).  Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το τεύχος  σε ηλεκτρον ική μορφή CD μετά από 

συνεννόηση με την υπηρεσία.  Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους  

ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του  

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

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

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

ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι  ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες  

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

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

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

αιτ ιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης,  θα  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

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

στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι  και την 09 /07/2012 και ώρα 14:00,  
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προηγούμενη ημέρα της δ ιενέργειας του  διαγωνισμού,  στο Τμήμα Κεντρικής  

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

3ος όροφος.   

 

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

εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται,  ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής  

αποστολής τους επιστρέφονται.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.  

 

9.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον  

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

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

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

της δ ιαδικασίας του διαγωνισμού και  της σύμβασης θα είναι συντεταγμένα στην  

ελλην ική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.  Επ ικρατούσα 

διατύπωση είναι η ελλην ική.   

            

11.  Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  και στην  

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

 

12.  Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης και σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται   

στο Γραφείο 340 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  Αχαρνών 417,  Τ.Κ.  11143 Αθήνα,  3ο ς  όροφος,  

τηλ.  +302131311508 (κος Κανελλίδης).  

 

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,  Δια Βίου Μάθησης και  

Θρησκευμάτων,  είναι φορέας υλοποίησης της  Πράξης:  

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», η οποία  εντάσσεται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  - 

Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

Στο πλαίσ ιο της παραπάνω Πράξης θα λάβει χώρα η υλοποίηση του υποέργου:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 

(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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«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».  

 
2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο συνίσταται στην  υλοποίηση του υποέργου: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 

(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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».  

Το υποέργο αφορά στη μεταφορά των εκπαιδευομένων από και προς τις εγκαταστάσεις  

του ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα,  λόγω 

της απόστασης του σχολείου (ΣΔΕ Τυλίσου) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και  

της υπάρχουσας προβληματικής συγκοινωνίας.  

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

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

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

διαφορετικά,  τις έννοιες που τους αποδ ίδονται στην συνέχεια :  

2.3.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

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

οδός Αχαρνών,  αρ.  417,  το οποίο με την υπ’ αριθμ.  331 /16/6-4-2012 Απόφαση  του  

Διοικητικού Συμβουλίου του,  προκηρύσσει τον επαναληπτικό διαγωνισμό αυτό.   

2.3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΔΔΑΠ)  

Το Αρμόδιο Συλλογικό Όργανο που θα ορισθεί με σχετικό έγγραφο του Διευθύνοντος  

Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσ ιο του Παρόντος Διαγωνισμού.  

2.3.3.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η παρούσα δ ιακήρυξη  που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικό Πλαίσιο /  Γεν ικοί  και  

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

τα Παραρτήματα I,  I I και I II.   

2.3.4.  ΕΡΓΟ 

Η υλοποίηση του υποέργου: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 

(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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«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»,  

όπως περιγράφεται στο μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης.  

2.3.5.ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ομάδα Προσώπων συμμετέχει στον  

Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης με την  

Αναθέτουσα Αρχή.   

2.3.6.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

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

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

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμ ιμο εκπρόσωπό του,  ή,  σε περίπτωση 

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

2.3.7.  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

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

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

2.3.8.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

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

στον Ανάδοχο.  

2.3.9.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

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

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

2.3.10.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

επαναπροκηρυσσόμενου Έργου.  

2.3.11.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.   

2.3.12.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

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

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

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

από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.  
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2.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7» ανέρχεται στο ποσό των 59.400,00 € (πενήντα εννέα χιλ ιάδες  

τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 52.566,37 € (πενήντα δύο 

χιλ ιάδες πεντακόσια εξήντα έξι  ευρώ και  τρ ιάντα επτά λεπτά)  μη συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α.  13%: 6.833,63 € (έξι χιλ ιάδες οχτακόσια τριάντα τρ ία ευρώ και  

εξήντα τρ ία λεπτά). 

2.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο δ ιαγωνισμό 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 κατά την τελευταία τριετία και αποδεδειγμένες ικανότητες  και εμπειρία  

στο επαναπροκηρυσσόμενο αντικείμενο.   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  δεν υποχρεούνται να  λαμβάνουν ορισμένη ν ομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.  Η επιλεγείσα ένωση ή  κοινοπραξία  

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

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η λήψη ορισμένης νομικής μορφής ε ίναι αναγκαία γ ια την  

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  Προσφορά ενώσεως προσώπων είναι παραδεκτή 

εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :  

α) Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου 

και το  ειδ ικό μέρος της υπηρεσίας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της  

υλοποίησης των υπηρεσιών  

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

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

έχουν υπογράψει  τη Συμφωνία Δημοσίων  Συμβάσεων του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  

Εμπορίου  

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

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

 
2.6 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γ ίνονται δεκτοί :  

     Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2.5 της παρούσας .  
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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 τ ις  

παραπάνω κυρώσεις.  

Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου.  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξ ίας ή  ενώσεων προσώπων σε περίπτωση που  

οποιαδήποτε από τις  προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής,  ισχύει  γ ια  

ένα τουλάχιστον μέλος της.  

2.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

παραδώσει στην επιτροπή του διαγωνισμού έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει 

να περιλαμβάνει όλα  όσα καθορίζονται στην  παρούσα προκήρυξη .  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους:  

α) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»    

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη :  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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».  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:10/07/2012 

Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία  

 

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

διαγωνισμού και τον τ ίτλο του φακέλου.  

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα  απαιτούμενα κατά το στάδ ιο 

υποβολής της προσφοράς στοιχεία,  ως εξής:  

-Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο που θα περιλαμβάνοντα ι  

στον αντίστοιχο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής .  
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-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 νόμιμ ο εκπρόσωπο αυτού.   

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

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

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

3.  Σε περίπτωση που  τα  τεχν ικά στοιχεία  της προσφοράς δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω 

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

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

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

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

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

επιστολή συμμετοχής θα απορρίπτονται.  

 

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

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη 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 δ ιαφοράς 

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

άλλων.  

 

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

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή  διόρθωση,  αυτή πρέπει να  ε ίναι  

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,  το δε αρμόδιο όργαν ο 

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

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

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

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

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

διαγωνισμού,  με ευθύνη του Προσφέροντος.  

  

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

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

 

9.  Οι προσφορές που ε ίτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία ε ίτε δεν  

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

έχουν αποσφραγισθεί.  

 

10.  Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ε ιδική συνοδευτική επιστολή στην  

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

Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά,  καθώς και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 

τους.  

2.8 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

2.8.1.  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 στον επαναληπτικό διαγωνισμό,  της  οποίας  το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει  το 5% της  συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης του  

υποέργου στο οποίο συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η Εγγύηση 

συμμετοχής  στον επαναληπτικό διαγωνισμό η οποία  θα πρέπει  να έχει συνταχθεί  

σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει  να αναφέρει  ότι ισχύει τουλάχιστον επί  ένα μήνα μετά τη λήξη του  

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη και να εκδ ίδεται 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.   
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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,  περ ιέχουν ψευδή 

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

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

Διακήρυξη,  η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη καταπίπτει υπέρ του Φορέα.  Επίσης  

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

υποβληθέντα δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης,  προκύπτει ότι  δεν  

πληρούνται τα στη δ ιακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια  οικονομικών και  

τεχν ικών προΰποθέσεων.  

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

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης κατά την υπογραφή της  σύμβασης ή να εκπληρώσει  εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωσή του,  που απορρέει από τη συμμετοχή του στο δ ιαγωνισμό,  κηρύσσεται  

έκπτωτος,  οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ τ ου 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 επαναληπτικού 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 τ ις 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.  
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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 τ ις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ 118/2007.   

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

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικά εκπροσώπησης τα οποία συνίστανται  

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

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

τροποποιήσεων της εταιρ ίας (σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ) καθώς και π ιστοποιητικό 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 αρμόδ ιας αρχής γ ια τ ις 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 εταιρ ία και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών,  αν αυτό δεν  

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

(γ) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του  

προσφέροντος,  με το οποίο:  

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

πρακτικό πρέπει να εγκρίνονται η συμμετοχή του μέλους  της ένωσης στο δ ιαγωνισμό,  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  γ ια 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 δ ικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και  να  

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

στάδιά της.  

2.8.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

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

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

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



 15

εξής έγγραφα και δικαιολογητικά,  τα οποία αποσφραγίζονται και ε λέγχονται από το 

αρμόδιο όργανο:  

α.  Οι Έλληνες πολίτες :  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τρ ιμήνου  πρ ιν  από την  

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

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  γ ια κάποιο από τα αδ ικήματα 

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

του άρθρου 2.8 του παρόντος.  

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

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

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

κήρυξης πτώχευσης.   

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

προκύπτει  ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  ε ίναι  ενήμεροι ως προς τις  

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  

επικουρικής) και ως προς τ ις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  Σε περίπτωση 

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

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

από την οποία και εκδ ίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.   

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

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

διαγωνισμού,  και αφετέρου  ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της  

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ε ιδοποίησης.   

β.  Οι αλλοδαποί :  

(1) Απόσπασμα ποιν ικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδ ιας  διοικητικής ή  

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  πρ ιν  

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

δεν έχουν καταδ ικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα  

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

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

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

καταστάσεις της περ.  (2) του  εδ.  α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή δ ιαδικασία και ότι  
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πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.  (3) του εδ.  α της παρ.  2 του άρθρου 6 του π.δ 

118/2007.  

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

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  

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

ειδοποίησης.   

γ.  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

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

παρόντος,  αντίστοιχα.  

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

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

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

εκάστοτε ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση του ν.  1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει,  

ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο γ ια αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,  επίσης,  ότι δεν  

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο γ ια αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

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

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

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

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

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

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

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

2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007.  

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών  τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της  

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

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

Νομαρχιακής Αυτοδ ιοίκησης,  στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι  

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

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

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

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδ ική εκκαθάριση.  Επί  

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  
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το πιστοποιητικό της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου  

της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

δ.  Οι συνεταιρισμοί:  

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

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ε ιδοποίησης,  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 γ ια ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 

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

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

άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007.  

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρ ισμός λειτουργεί νόμιμα.  

ε.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  γ ια κάθε προμηθευτή που συμμετέχει  

στην Ένωση.   

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

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν όλες  τ ις  ως  άνω αναφερόμενες  

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

 - από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή δ ιοικητικής  

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

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

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   

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

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον  επαναληπτικό  διαγωνισμό.   
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2.9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Υποβολή στοιχε ίων (να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού) για τα χαρακτηριστικά  

και την χρηματοπιστωτική,  οικονομική  και τεχνική ικανότητα του υποψήφιου:  

Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότ ι πληροί  

ορ ισμένες  προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα,  την  επαγγελματική δραστηριότητα,  

την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση.  

Αυτά είναι τα εξής:  

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

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

δηλώνονται :  

- Οι τυχόν νομικοί περ ιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

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

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  Εάν η ποινή του αποκλεισμού  

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

της προσφοράς,  μόνο γ ια το χρον ικό αυτό διάστημα.  

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

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

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

οικονομικές χρήσεις.  Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετικά με τ ις ζητούμεν ες με το δ ιαγωνισμό υπηρεσίες,  κατά χρον ικό  

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

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

διάστημα αυτό.  

γ.  Κατάλογο,  στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες  συνεργασίες  των τρ ιών τελευταίων  

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

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

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

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

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

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

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

προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη δ ιακήρυξη κατά 

το στάδιο της κατακύρωσης.  

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

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην  

ένωση.  
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2 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδ ίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,  ή δεν  

καλύπτουν όλες τ ις παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από  ένορκη 

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

βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή  

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργαν ισμού .  

3 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας,  θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η επιτροπή διενέργειας του επαναληπτικού Διαγωνισμού  μπορεί να ζητήσει τη  

συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών,  με εξαίρεση  την εγγύηση συμμετοχής (η  

έλλειψη της οποίας  αποτελεί άμεσο λόγο αποκλεισμού) και οι υποψήφιοι υποχρεούνται  

να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες  

ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του  

διαγωνισμού.  

2.10.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να ικανοποιε ί τις προδιαγραφές των  

ζητούμενων από το διαγωνισμό υπηρεσίες  όπως αυτές περιγράφονται στο Β’ ΜΕΡΟΣ  της  

παρούσας  διακήρυξης.  Η τεχν ική 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.     

  

2.11.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο,  εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά  

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

παρούσας διακήρυξης.  

2.12.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

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

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

τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και γ ια το επιπλέον αυτό χρον ικό διάστημα.   

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

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

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  πριν από τη  λήξη της  κατ΄ ανώτατο όριο για  χρον ικό δ ιάστημα ίσο με 

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

ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα του επαναληπτικού  



 20

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται,  εκτός εάν το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κρίνει  

αιτ ιολογημένα ότι η συνέχιση του επαναληπτικού διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον,  οπότε οι συμμετέχοντες στον επαναληπτικό διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν  

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του  

ανωτάτου ορίου,  παράταση της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση η  

διαδικασία του επαναληπτικού διαγωνισμού συνεχίζεται με  όσους παρέτειναν τ ις  

προσφορές τους.   

4.  Σε περίπτωση που η  κατακύρωση του  επαναληπτικού  διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά 

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

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

περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής.  

 

2.13.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

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

προκηρυσσόμενων με την παρούσα Υπηρεσιών.  Στο διαγωνισμό δε γ ίνονται δεκτές  

αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες .  

Προσφορές γ ια μέρος των προκηρυσσόμενων με την παρούσα Υπηρεσιών δε γίνονται  

δεκτές.  

 

2.14.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον επαναπροκηρυσσόμενο με την παρούσα επαναληπτικό διαγωνισμ ό 

είναι ανοικτή,  επί ίσοις όροις,  σε όσους πληρούν τ ις νομικές,  οικονομικές και τεχνικές  

προϋποθέσεις  που προβλέπονται  στην Διακήρυξη και  διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια και εμπειρ ία.  

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

τις προϋποθέσεις και τ ις προδ ιαγραφές της  Διακήρυξης,  ενώ είναι δυνατό,  κατά την  

κρίση της ΕΔΔΑΠ, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν  

ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.  Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί,  

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

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

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

ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.  

Προσφορές που,  κατά την κρίση της ΕΔΔΑΠ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή  

περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και α ιρέσεις,  χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται.  

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

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

με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη καθώς και η  
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βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδ ίου οργάνου,  μετά από 

αιτ ιολογημένη γνώμη του αρμοδίου  γ ια την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.  

Επομένως αποκλίσεις που οδηγούν στην απόρριψη των προσφορών νοούνται μόνο όσες  

σχετίζονται με τους απαράβατους όρους της Προκήρυξης.   

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της ελλην ικής θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους  στην  Ελληνική Γλώσσα.  Οι προσφορές υποβάλλονται   

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς  

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

μπορούν να αποδοθούν στην Ελλην ική,  μόνον  στην Αγγλική.  

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

τρίτους.  

 

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρμόδ ιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της  

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

σχετική δ ιακήρυξη ή πρόσκληση.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργαν ο 

μετά την έναρξη της δ ιαδικασίας  αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παρ αδ ίδονται  

στην Υπηρεσία για επιστροφή,  ως εκπρόθεσμες.  

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:  

1.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχν ικής  

προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα  

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχν ική προσφορά ανά 

φύλλο.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,  αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδ ιο όργανο και  

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

 

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

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές,  καθώς και των δικαιολογητικ ών που  

υπέβαλαν,  κατά δ ιαγωνισμό,  όταν πρόκειται  για περισσότερους από ένα δ ιαγωνισμούς,  

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

δημόσια.  

 

3.  α.  Η Επιτροπή επαναληπτικού Διαγωνισμού,  σε κλειστές συνεδριάσεις της,  θα ελέγξει  

την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με τον ΦΑΚΕΛΟ 

"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" (καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και του περιεχομένου τους  

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

αποτελέσματα του ελέγχου.   Η Επιτροπή,  εφ’ όσον παραστεί ανάγκη ,  μπορεί να καλέσει  
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τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκριν ίσεις γ ια τα δικαιολογητικά που  

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

ζητηθούν.  Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι  

υποχρεωτική γ ια τον προσφέροντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά.   

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

θα γ ίνει  με βάση την χαμηλότερη τιμή,  η  “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ' ' δεν αξ ιολογείται γ ια  

την κατάταξη του υποψηφίου.  Τα στοιχεία  της τεχν ικής προσφοράς χρησιμοποιούνται  

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

διακήρυξης.  Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχν ικών  προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει,  σε  

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

κάθε μία από αυτές,  τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  

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

προσφορών που δεν  καλύπτουν  τ ις απαιτούμενες από την Διακήρυξη προϋποθέσεις,  η  

Επιτροπή τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης στο σχετικό Πρακτικό και κατόπιν  

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση.  

 

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

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

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

αποσφραγιστούν κατά την ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  εγγράφως στους  

συμμετέχοντες  και πάντως το αργότερο προ τρ ιών (3) ημερών από την ημερομηνία  

ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.   

Για τ ις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης,  η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει  

την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  

α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσε ι  

τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα 

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

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

το στάδιο της διαδικασίας,  υπάρχουν τέτοιες,  απορριπτέες προσφορές,  η ΕΔΔΑΠ θα 

προχωρήσει  στην  έκδοση των  σχετικών αποφάσεων απόρριψης.  Περιπτώσεις προσφορών  

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

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

κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή επαναληπτικού Διαγωνισμού.  Η 

διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.  
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β) Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής  αξιολόγησης,  η Επιτροπή επαναληπτικού  

Διαγωνισμού,  θα κατατάξει τ ις προσφορές,  σε Συγκριτικό Πίνακα κατά αύξουσα τιμή της  

οικονομικής προσφοράς.  Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει  

προκύψει από την παραπάνω διαδ ικασία,  προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος  

στην κατάταξη.  Η Επιτροπή επαναληπτικού Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της  

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος,  θα  συντάξει πρακτικό και  

θα ανακοινώσει μέσω της Υπηρεσίας στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δημόσια 

συνεδρίασή της,  την τελική κατάταξη των προσφερόντων.   

 

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

αποσφράγισης  των προσφορών,  λαμβάνουν γνώση των  συμμετασχόντων  στον  

επαναληπτικό διαγωνισμό,  καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

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

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

προβαίνει  επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την  

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

σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του  

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  λαμβάνουν  γνώση των δικαιολογητικών που  

κατατέθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε  σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος παραδίδεται  

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  

 

3.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δ ικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτ ιολογημένα,  

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

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη,  και Προσφορά που:  

- δεν έχει σφραγισμένα σε ιδ ιαίτερους υποφακέλλους  τα τεχνικά στοιχεία και τα  

οικονομικά στοιχεία,  

- δεν ε ίναι πλήρης,  δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν  

συνοδεύεται από τη νόμ ιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,  

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

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

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών,  

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

της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,   

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά,  είτε στο σύνολό της,  ε ίτε στα επιμέρους τμήματα των  

υπηρεσιών,  
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- δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων  υπηρεσιών,  

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

οποιοδήποτε σημείο της τεχν ικής προσφοράς,  

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

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

- παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης ,  

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

παράβαση ενός συγκεκριμένου όρου της καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.   

 

Όλοι  οι  περ ιεχόμενοι  στην  παρούσα προκήρυξη όροι και απαιτήσεις  ε ίναι  υποχρεωτικοί  

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

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

οποιαδήποτε περίπτωση,  να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδ ήποτε 

υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η ΕΔΔΑΠ έχει το δ ικαίωμα,  εφ’ όσον το κρίνει  αναγκαίο,  να ζητήσει από τον  

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

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

αυτή η παροχή διευκρινίσεων ε ίναι  υποχρεωτική γ ια τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται  

αντιπροσφορά.  

Τέτοιου ε ίδους δ ιευκρινίσεις  θα παραδίδονται  στην ΕΔΔΑΠ στη μορφή που  έχουν  

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (π.χ.  εγγράφως,  με επίδειξη λειτουργίας,  κ.α.),  μέσα 

σε εύλογο χρον ικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση,  το οποίο δεν θα είναι  

μικρότερο των τρ ιών (3) εργασίμων ημερών.  

Οι παρεχόμενες διευκριν ίσεις θα ληφθούν υπόψη στην τελική αξιολόγηση των  

Προσφορών.  

 

4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

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

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

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

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

διακήρυξης.  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τ ιμή και που ε ίναι  

σύμφωνες με τους όρους και τ ις τεχν ικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της  

πρόσκλησης.  

 

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

περισσότερα από τα  έγγραφα και  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπ ονται  

στην παρούσα διακήρυξη  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές,  η κατακύρωση 
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γίνεται  στον πάροχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  Σε περίπτωση που και  

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

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

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

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

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

διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς  ή ανακριβείς υπεύθυνες  

δηλώσεις ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει  εγκαίρως και  

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του  

μειοδότη.  Επίσης,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη,  

εφόσον από τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 

διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και  τεχνικών  

προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.   

 

3.  Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού  

όργανο,  με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του,  μπορεί να προτείνει :  

α.  Κατακύρωση του έργου.   

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

μη των όρων και των τεχν ικών προδιαγραφών.   

γ.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού  διαγωνισμού και προσφυγή στην  

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

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  

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

του παρόντος άρθρου.   

ε.  Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού στις εξής  

περιπτώσεις:  

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

υπηρεσίες ε ίτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας,  στο πλαίσ ιο της  

οποίας επρόκειτο να παρασχεθούν οι υπηρεσίες.  

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

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

και εφόσον  δεν υπάρχουν  συγκριτικά στοιχεία  τ ιμών ε ίτε προηγούμενων διαγωνισμών 

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

επαναλαμβάνεται  υποχρεωτικά.  Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν  

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

τιμής.  
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5.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.  Η κατακύρωση ή μη του  επαναληπτικού διαγωνισμού και η  τελική επιλογή του  

αναδόχου του έργου θα γ ίνει  με Απόφαση του Δ.Σ.  της  Αναθέτουσας Αρχής.  Η 

ανακοίνωση κατακύρωσης αποστέλλεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την  

Αναθέτουσα Αρχή και περ ιλαμβάνει εκτός  των άλλων στοιχείων τη συμφωνία της  

κατακύρωσης ή  της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και  της πρόσκλησης,  το 

σχέδιο της  σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη καθώς και η πρ οθεσμία 

υπογραφής της σύμβασης.  Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός ε ίναι  

υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της  

ανακοίνωσης γ ια την υπογραφή της  σχετικής σύμβασης,  προσκομίζοντας τα  παρακάτω 

στοιχεία:  

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

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

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

Συμβατικού Τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

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

Διακήρυξη,  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 τρ ίτες 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 Ι Ι της παρούσας διακήρυξης.   

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

κατακύρωσης της  σύμβασης.  Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή και  ο προσφέρων 

δεν προσέλθει γ ια την υπογραφή της σύμβασης τότε η  αρμόδια Υπηρεσία  της  

Αναθέτουσας Αρχής τον κηρύσσει έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ.  118/2007.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να  αποφασίσει την ανάθεση των υπηρεσιών στον δεύτερ ο 

κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο,  αν αυτός δε δεχθεί,  στον τρ ίτο κ.ο.κ.  ή την  

επανάληψη του διαγωνισμού.   
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3.  Η Σύμβαση,  που περιλαμβάνει,  λεπτομερώς όλους τους όρους και τ ις προϋποθέσεις γ ια  

την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τ ις υποχρεώσεις των  

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

Διακήρυξη κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  Το κείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της  

προσφοράς του παρόχου με την οποία συμμετέχει αυτός σ το διαγωνισμό και η οποία   

(προσφορά) γ ίνεται δεκτή με την  κατακύρωση.  Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 

στο κείμενο της σύμβασης που  επισυνάφθηκε στη διακήρυξη,  ούτε καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του παρόχου.   

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

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

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

του κατά τον εκτιμούμενο γ ια την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμεν ο 

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

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

αρνηθεί τα παραπάνω ακολουθείται η  δ ιαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη.   

 

6.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

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

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

Σύμβασης ή εξ ' αφορμής της,  η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες  της καλής πίστης κα ι  

των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

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

αρμόδια θα ε ίναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.   

 

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

συμβαλλόμενα μέρη.  Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν πρέπει να μεταβάλει το φυσικό 

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

αναθέτουσα αρχή συναινεί στην τροποποίηση,  δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον.  

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

απαιτούμενων εγκρίσεων,  δικαιούται  να ζητήσει από τον  Ανάδοχο,  μετά από διαδ ικασία  

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.  
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3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του  

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή  

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος,  εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται,  γ ια εύλογο 

χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο συνημμένο στην  παρούσα 

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

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

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

λόγοι  ανωτέρας βίας ή  άλλοι  ιδ ιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών  ε ιδών,  για εύλογο χρον ικό διάστημα 

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

περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

 

7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

αυτόν και της διενέργειάς του,  έως και την κατακυρωτική απόφαση,  επιτρέπεται ένσταση 

για λόγους νομ ιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).   

Με την ένσταση που  ασκείται κατά της  κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η  

προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομ ιμότητα των δικαιολογητικών,  τα  

οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.   

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

διαγωνισμού όργανο του φορέα,  ως εξής:  

α) Κατά της  διακήρυξης του  επαναληπτικού  διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού  

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της  

προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για τον καθορισμό της  προθεσμίας αυτής  

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της  υποβολής των  

προσφορών.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του  

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του  

διαγωνισμού.  

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

συμμετοχή οποιουδήποτε παρόχου στον επαναληπτικό διαγωνισμό ή την διενέργεια του  

διαγωνισμού ως προς τη διαδ ικασία παραλαβής και αποσφράγισης των  προσφορών,  κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδ ίου του δ ιαγωνισμού και  εντός της επόμενης  εργάσιμης 

ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο εν ιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  Η 

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

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού από το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο και  εκδ ίδεται  η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.  Η 

ένσταση κατά της συμμετοχής παρόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται,  εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής τη ς.  
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 γ) Κατά της διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση,  μέσα σε χρον ικό δ ιάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών,  αφότου ο 

ενδιαφερόμενος πάροχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της  

αναθέτουσας αρχής.  Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,  εντός  δύο (2) ημερών 

από την υποβολή της,  σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και  το αποφασίζον  όργανο εκδίδει  την σχετική 

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

υποβολής ενστάσεων.   

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

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών,  μέσα σε χρον ικό διάστημα τριών (3)  

εργασίμων ημερών,  αφότου ο ενδιαφερόμενος πάροχος έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής  απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  Η ένσταση αυτή 

κοινοποιε ίται υποχρεωτικά,  εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη 

κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδ ιο γνωμοδοτικ ό 

συλλογικό όργανο και  το αποφασίζον όργανο εκδ ίδει  την  σχετική απόφασή του το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου  

προθεσμίας.   

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

προαναφερόμενους,  δεν γίνονται δεκτές.   

4.  Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιε ίται στους εν ιστάμενους χωρίς  

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας.  Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της  

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

αναθέτουσα αρχή,  με φροντίδα τους.   

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

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

προσφυγή για λόγους  νομιμότητας και  ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τρ ιάντα 

(30) ημερών,  από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της  σχετικής  απόφασης από την  

αναθέτουσα αρχή.  Επί της  προσφυγής,  αποφασίζει  το αρμόδιο γ ια την δ ιοίκηση του  

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

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.   

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

 
8.  Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην υλοποίηση του υποέργου:   

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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».   
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8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η ' 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ' ' δεν αξιολογείται γ ια την κατάταξη του υποψηφίου ,  

δεδομένου ότι κριτήριο του διαγωνισμού ε ίναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  

Τα στοιχεία της τεχν ικής προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο γ ια τον αποκλεισμό 

προσφορών,  οι οποίες δεν πληρούν τ ις προϋποθέσεις  της διακήρυξης,  όπως κατωτέρω 

περιγράφονται :  

 

8.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

8.3.1.  Τεχνικές Προδιαγραφές Υποέργου:   

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) Τ ΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  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».  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το υποέργο συνίσταται στη μεταφορά εκπαιδευομένων από και προς τις εγκαταστάσεις  
του ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα,  λόγω 
της απόστασης του σχολείου (ΣΔΕ Τυλίσου) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και  
της υπάρχουσας προβληματικής συγκοινωνίας.  
  

  Αριθμός λεωφορείων γ ια τη μεταφορά Εκπαιδευομένων ΣΔΕ Τ ΥΛΙΣΟΥ: ένα (1)  
λεωφορείο 50 θέσεων το οποίο να πληρ οί  όλες τ ις νόμιμες προδ ιαγραφές που  
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών.  

  Διαδρομή: Ηράκλειο – Τύλισος - Ηράκλειο 
  Αριθμός Μετακινήσεων ανά εβδομάδα: καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και μόνο κατά τ ις ημέρες που πραγματοποιούνται μαθήματα (εξαιρούνται ημέρες  
επίσημων αργιών όπως αυτές ορ ίζονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση,  διακοπές Χριστουγέννων  και Πάσχα,  ημέρες που έχει  
προγραμματιστεί εκδρομική δραστηριότητα γ ια το ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ)  

  Αναχώρηση: 16:00 καθημερινά  
  Επιστροφή: 21 :00 καθημερινά  
  Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων περιλαμβάνει  και  ασφαλιστική κάλυψη των  

μετακινούμενων  
  Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  δεν φέρει καμία ευθύνη για παραβάσεις των υποψηφίων  

αναδόχων ή παραβάσεις του ΚΟΚ από τον οδηγό του λεωφορείου  
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικώς: στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλεται  
το συμφωνηθέν ποσό που αναλογεί με βάση τα τιμολόγια και τα συνοδευτικά δελτία  
διαδρομών που έχουν κατατεθεί στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  από αυτόν.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Ανάδοχο: 

  Τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία.  
  Τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο,  λόγω κατάληψης ή  

απεργίας  του  διδακτικού  προσωπικού,  κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με το 
Διευθυντή του ΣΔΕ Τυλίσου.  

  Τις ημέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά,  λόγω κακοκαιρίας,  με απόφαση 
Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της σχολικής περ ιόδου 2012-2013 (30-06-
2013). .  Για τη σχολική περίοδο 2012-2013 ως έναρξη σχολικής περιόδου ορίζεται η  
ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ΣΔΕ με βάση τα όσα ορίζονται στην  τυπική 
εκπαίδευση και ως λήξη περιόδου ορίζεται η 30η  Ιουν ίου 2013.       
 
 
 
 
 
 
8.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Α ριθ μ ό ς  λε ω φο ρε ί ων  γ ι α  τ η  
μ ε τα φ ορ ά Εκ π αιδ ε υ ομ έν ων  ΣΔ Ε  
Τ Υ ΛΙΣΟ Υ :  έ να  (1 )  λ ε ωφ ο ρε ί ο  5 0  
θ έσ ε ων  τ ο  οπ οί ο  ν α  π λη ρ οί  όλ ε ς  
τ ι ς  ν όμ ιμ ε ς  π ροδ ι αγ ρα φές  π ο υ  
π ρ οβ λέπ ον τα ι  απ ό τ ι ς  κ ε ίμ εν ε ς  
δ ιατ άξ ε ι ς  γ ια  τ η  μ ε τα φο ρ ά  
μ αθ η τ ών .  

ΝΑΙ  

2 Διαδ ρ ομ ή :  Η ρ άκ λε ι ο  –  Τ ύλ ι σ ο ς  –  
Η ρ άκ λε ι ο  
Αν αχ ώ ρ ησ η :  1 6 :0 0  κ αθ ημ ε ρι ν ά  
Επ ισ τ ρ οφ ή:  2 1 :0 0  κ αθ ημ ερ ι νά  

ΝΑΙ  

3 Α ριθ μ ό ς  Μ ετ ακ ιν ήσ ε ων  αν ά  
εβ δ ομ άδ α :  κ αθ ημ ε ρι ν ά  απ ό  
Δευ τέ ρ α  έω ς  Π α ρ ασ κ ε υή  κ αι  μ όν ο  
κ ατ ά  τ ι ς  ημ έ ρε ς  π ο υ  
π ραγ μ α τοπ οι ο ύν τα ι  μ αθ ήμ ατ α  
( ε ξ α ι ρ ο ύντ αι  ημ έ ρες  επ ίσ η μ ων  
αργ ι ώ ν  όπ ως  αυ τέ ς  ο ρί ζ ον τα ι  απ ό  
την  Π ρ ω τ οβ ά θ μ ια  κ α ι  
Δευ τε ρ οβ άθ μ ια  Εκ π αίδ ε υσ η ,  
δ ιακ οπ ές  Χ ρισ τ ουγ έ νν ων  κ αι  
Π άσ χ α,  ημ έ ρε ς  π ο υ  έχ ε ι  
π ρ ογ ρ αμ μ ατ ισ τε ί  εκ δ ρ ομ ικ ή  
δ ρασ τ ηρ ιό τη τ α  γ ι α  τ ο  ΣΔ Ε  
Τ Υ ΛΙΣΟ Υ )  

ΝΑΙ  

4 Τ ο Ι .Ν Ε . ΔΙ . ΒΙ . Μ .  δ εν  φέ ρε ι  
κ αμ ία  ε υθ ύ νη  γ ια  π αρ αβ άσ ε ι ς  τ ων  
υπ ο ψ η φί ων  αν αδ όχ ων  ή  
π αρ αβ άσ ε ι ς  το υ  Κ Ο Κ απ ό τ ον  
οδ ηγ ό  τ ο υ  λ ε ωφ ο ρε ί ου  

ΝΑΙ  

5 Η  π ρ οσ φο ρ ά τ ω ν  υπ οψ ηφ ί ων  
αναδ όχ ων  π ε ρι λαμ β άνε ι  κ α ι  
ασ φ αλ ισ τ ικ ή  κ ά λυψ η τ ων  
μ ετακ ι ν ούμ ε ν ων .  

ΝΑΙ  

6 Στ ο τέλ ο ς  κ άθ ε  μ ήν α  θ α  
κ ατ αβ άλλε τ α ι  τ ο  σ υμ φ ω νηθ έν  
π οσ ό π ο υ  αν αλ ογ ε ί  μ ε  β άσ η  τ α  
τ ιμ ολ όγ ια  κ α ι  τ α  σ υν οδ ε υτ ικ ά  
δ ελτ ί α  δ ιαδ ρ ομ ών  π ου  έχ ο υν  
κ ατ ατε θ ε ί  σ τ ο  Ι .Ν Ε. ΔΙ . ΒΙ .Μ .  
φο ρέ α  απ ό τ ον  Α νάδ οχ ο.  

ΝΑΙ  

7 Δεν  κ ατ αβ άλλε τ α ι  απ οζ ημ ί ωσ η  
σ τ ον  Α νάδ οχ ο:  

  Τ ις  ημ έ ρες  π ο υ  δ ε  
λε ι τ ο υργ ο ύν  τ α  σ χ ο λε ία .  

  Τ ις  ημ έρε ς  π ο υ  δ εν  
π ρ οσ έ ρχ ο ντ αι  ο ι  μ αθ ητ έ ς  
σ τ ο σ χ ολ ε ί ο ,  λ όγ ω  
κ ατ άλ ηψ η ς  ή  απ ε ργ ί ας  
το υ  δ ι δ ακ τ ικ ο ύ  
π ρ οσ ωπ ικ ού ,  κ α τ όπ ι ν  
σ υνεν νό ησ ης  τ ο υ  
Αν αδ όχ ου  μ ε  τ ο  
Δι ε υθ υ ντ ή  τ ο υ  ΣΔ Ε  
Τ υλ ίσ ου .  

ΝΑΙ  
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  Τ ις  ημ έρε ς  π ο υ  τ α  
σ χ ολε ία  π α ρ αμ έν ο υν  
κ λε ισ τ ά ,  λ όγ ω  
κ ακ οκ αι ρί ας ,  μ ε  
απ ό φα σ η  Δ ημ άρχ ο υ ή  
άλλ ο υ εξ ο υσ ι οδ οτ ημ έν ο υ  
ο ργ άν ο υ.       

 

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.    

 

9.  Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7» ανέρχεται στο ποσό των 59.400,00 € (πενήντα εννέα χιλ ιάδες  

τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 52.566,37 € (πενήντα δύο 

χιλ ιάδες πεντακόσια εξήντα έξι  ευρώ και  τρ ιάντα επτά λεπτά)  μη συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 13%: 6.833,63 € (έξι χιλ ιάδες οχτακόσια τριάντα τρ ία ευρώ και  

εξήντα τρ ία λεπτά).  

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο επιλογής τη  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά 

διαδρομή (Ηράκλειο – Τύλισος – Ηράκλειο).   

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

στην  οποία θα περιέχονται τα εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 13 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΔΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 
ΤΥΛΙΣΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

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

 
Φ.Π.Α. (%)  

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 
ΤΥΛΙΣΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 
 
 
 
Ολογράφως σε € 
(ευρώ) Αριθμητικά σε € (ευρώ) 
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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.  Εναλλακτικές  προσφορές δεν  γίνονται δεκτές και  

απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Εάν υποβληθούν τυχόν  εναλλακτικές  προτάσεις δεν θα 

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

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 

κατά της απόρριψης αυτών των προτάσεων.   

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

συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων.  

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

Προσφέροντα καθώς και όλες τ ις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και δεν μεταβάλλονται  

κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν,  θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής  

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

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

θεωρείται ότι  οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών θα πρέπει οι παραπάνω 

αναλύσεις να δοθούν και ανά Εταιρεία.   
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της  

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

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

απαιτηθούν γ ια 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  

 

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 δια ιρέσεως 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 μ ια 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 δ ιαγωνισμό της ….…………. για την εκτέλεση του υποέργου  

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

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  σύμφωνα με τη με αριθμό . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Διακήρυξή σας.   

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τ ις από τη  συμμετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας :  της εν λόγω Εταιρ ίας}  
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:  των Εταιρ ιών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας  

ατομικά για κάθε μ ια από αυτές  και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ  

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας,  το οποίο και υποχρεούμαστε 

να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς  καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,  μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

την  έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της  

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

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Για το  Υποέργο 13 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ 

ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7» 

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  τ ου 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   

# …   

# Υπεργολάβος    
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# 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 α ίτηση για τον οργανισμό μου  

είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρ ία που νομ ίμως 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 Εταιρ ία …………… 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 ε ις 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 ε ίναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικ ό 

χρόνο παράδοσης του έργου και έχει ημερομηνία λήξης ισχύος την ……… 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχου ν 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 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                                                                   
     

     

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα στην Αθήνα,  …-…-2012,  ημέρα . . . .. . . . . . . . . . . . . . ,  μεταξύ των συμβαλλομένων: 

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. ΚΑ’ 

Αθηνών,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού  

κ.  Φίλιππο Λέντζα,  σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 127175/Η/2011 (ΦΕΚ 2508/Β/4 -11-11)  

«Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδ ιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (ΕΙΝ),  «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ι.Ν),  εποπτείας του  

Υπουργείου Παιδείας,  Διά  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»,   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:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.  Δυνάμει της υπ’ αριθμ.  ………………… διακήρυξης,  το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκήρυξε 
επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου:   
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 7  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  
ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις ……………. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού  
δυνάμει του από ………………… πρακτικού της ε ισηγήθηκε την κατακύρωση του έργου  
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στον Ανάδοχο.  Εν συνεχεία και κατόπιν της υπ.  αριθμ.  ………………… Απόφασ ής του,  το 
Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  αποφάσισε την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου:  
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 7  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,  στον Ανάδοχο.  
 
2.  Η παρούσα Σύμβαση διέπεται  από το ελληνικό δίκαιο αλλά και τις σχετικές κοινοτικές  

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

της Δ ιακήρυξης.  Στη σύμβαση αυτή προσαρτώνται  η Διακήρυξη και το τεύχος  με τους  

όρους της Διακήρυξης,  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 γ ίνει 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.  Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει στην ανάδοχο εταιρία και η ανάδοχος εταιρ ία  
αναλαμβάνει τ ις υπηρεσίες υλοποίησης του υποέργου: 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τ ΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 7  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»,    
 
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.  

Το παραπάνω Έργο (Πράξη) εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου  Παιδείας,  Δια Βίου  Μάθησης και  

Θρησκευμάτων και  συγχρηματοδοτείται 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 τ ις  

προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην παρούσα Σύμβαση και στο 

Παράρτημά της,  στη Διακήρυξη και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  
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1.3.  Χρονική διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της σχολικής  

περιόδου 2012-2013 (30-06-2013).  Για τη  σχολική περίοδο 2012-2013 ως έναρξη 

σχολικής περιόδου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ΣΔΕ με βάση τα όσα 

ορίζονται στην τυπική εκπαίδευση και ως λήξη περιόδου ορίζεται η 30η  Ιουνίου 2013.       

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται  με σχετικό έγγραφο του  

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

22 .. 22   Η ΕΠΠΕ δεν δ ικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο απ ό οποιαδήποτε συμβατική του  

υποχρέωση,  εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.  

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

εισηγείται  στην Αναθέτουσα Αρχή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων  της .  

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

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 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 α ίτημα 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 πρ οηγούμενη όχληση,  

να επιβάλει αυτοδικαίως τ ις κυρώσεις γ ια 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 τ ις αρχές της καλής πίστη ς και των  

συναλλακτικών ηθών.   

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

οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρ ίτους 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  
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χρησιμοποιε ί 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 τρ ίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οτιδήποτε έχει  σχέση με τ ις εργασίες για  

την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε με την παρούσα σύμβαση.   

4.4.  Απαγορεύεται στον ανάδοχο να χρησιμοποιε ί τα αποτελέσματα των εργασιών  του για  

την εκτέλεση του έργου στα πλαίσ ια της παρούσας σύμβασης γ ια δικό του λογαριασμό ή  

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

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

 

Το παρόν  άρθρο παραμένει  σε  ισχύ  γ ια απεριόριστο χρον ικό δ ιάστημα μετά την λύση του  

παρόντος συμφωνητικού με οποιοδήποτε τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

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

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

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  ήτοι ποσού 5.256,64 € (πέντε χιλιάδες διακόσια  

πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά).  

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 διακήρυξης.  

5.3.  Εάν,  κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης,  το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικ ό 

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 γ ια την τήρηση της  

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό γ ια την  
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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,  γ ια κάθε ζημία που  

ενδεχομένως προξενηθεί σε  αυτήν  από υπαιτιότη τα του Αναδόχου ή  των προσώπων που  

συνεργάζονται με αυτόν γ ια την υλοποίηση του Έργου.  

7.2.  Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,  αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδ ικίας,  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  

30/06/2013 με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση κατωτέρω.   

Από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της σχολικής περ ιόδου 2012-2013 (30-06-

2013).  Για τη σχολική περίοδο 2012-2013 ως έναρξη σχολικής περιόδου ορίζεται η  

ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ΣΔΕ με βάση τα όσα ορίζονται στην  τυπική 

εκπαίδευση και ως λήξη περιόδου ορίζεται η 30η  Ιουν ίου 2013.       

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

99 .. 11 ..   Αν ο Ανάδοχος δεν  υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος  του  Έργου  για  χρον ικ ό 

διάστημα άνω των δύο (2) ημερών,  η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,  αφού ειδοποιήσε ι  

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 υπαιτι ότητα 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 δ ιάρκεια  

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,  ε ις τρ ιπλούν,  

γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση,  μαζί με αποδείξεις,  
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τιμολόγια,  παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για  το 

ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.  

11 00 .. 33   Όλες οι πληρωμές θα γ ίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολ ογικών  

στοιχείων που προβλέπονται από τον  Κ.Β.Σ  και  των  λοιπών νομ ίμων δικαιολογητικών  

που  προβλέπονται από τις  ισχύουσες δ ιατάξεις  κατά το χρόνο πληρωμής και σε  χρόν ο 

προσδ ιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία γ ια 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 διαχειρ ιστική περίοδο από αυτήν της  

έκδοσης,  δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΙΜΗΜΑ 

11.1.  Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Υποέργου 13: «ΜΕΤ ΑΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», από 

τον Ανάδοχο,  ανέρχεται μέχρι του  ποσού των 59.400,00 €  (πενήντα εννέα χιλ ιάδες  

τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 52.566,37 € (πενήντα δύο 

χιλ ιάδες πεντακόσια εξήντα έξι  ευρώ και  τρ ιάντα επτά λεπτά)  μη συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 13%: 6.833,63 € (έξι χιλ ιάδες οχτακόσια τριάντα τρ ία ευρώ και  

εξήντα τρ ία λεπτά).  Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως  

κρατήσεις.  

  11.2.  Ρητά συμφωνείται από κοινού ότι έως την λήξη της σύμβασης (30/06/2013) ,  ο  

Ανάδοχος θα λάβει ως αμοιβή το ποσό που  θα αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών  

που έως τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί αυτόν και το οποίο θα υπολογισθεί σύμφωνα με 

την προσφορά του Αναδόχου που τίθεται σε παράρτημα στο τέλος της παρούσας και  

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

  11.3.  Κόστος Διαδρομής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΥΛΙΣΟΣ –  ΗΡΑΚΛΕΙΟ): ……… € (……… 

ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 13%: ……..  € (……… ευρώ) και συνολικά ……… € (……… ευρώ).  

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

12.1 Η καταβολή της συμβατικού τ ιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται ως εξής: στο τέλος  

κάθε μήνα θα καταβάλλεται το συμφωνηθέν ποσό που αναλογεί με  βάση τα τ ιμολόγια και  

τα Συνοδευτικά Δελτία Διαδρομών που έχουν  κατατεθεί στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από αυτόν.  

12.2 Η κατάθεση των παραδοτέων της Πράξης (Συνοδευτικά Δελτία  Διαδρομών) 

συνοδεύεται από αναλυτικά επί π ιστώσει  τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από τ ον  

Ανάδοχο,  τα οποία και παραδ ίδονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός τρ ιών εργασίμων ημερών.  

Επί των τιμολογίων αναλογεί ΦΠΑ 13%.  

Επί των τιμολογίων ενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το ν.  2238/1994 (ΦΕΚ 

151/Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».  
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12.3.  Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται σε τριάντα ημέρες από την παράδοσή τους.  

12.4.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί  σε καμία πληρωμή εάν  τα  παραδοτέα που  

συνδέονται με αυτή δεν έχουν εκτελεστεί καλώς και δεν έχουν παραδοθεί με βάση τα όσα  

προβλέπει η παρούσα Σύμβαση.  

 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

11 33 .. 11 ..   Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε α πό 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 ειδ ικώς 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 περ ιπτώσεις  

καταγγελίας ε ίναι 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 δ ιενέργεια οποιασδήποτε εργασίας,  έργου,  παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση,  πλην εκείνων  

που  επιβάλλονται γ ια 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 ίδ ιο.  

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.  
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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 περ ιστατικά εντός  

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,  προσκομίζοντας  

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

 
ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

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

απαιτούμενων εγκρίσεων,  δικαιούται  να ζητήσει από τον  Ανάδοχο,  μετά από διαδ ικασία  

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,  γ ια τ ις οποίες δεν ε ίναι  

δυνατόν να προσδιορισθεί η αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα  παραπάνω, τότε αυτή 

η πρόσθετη αμοιβή θα προσδ ιορισθεί 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 π ερίπτωση δε μπορεί  να θεωρηθεί ότι  

αποτελούν μέρος της συμφωνίας ούτε  μπορούν να επηρεάσουν την ερμηνεία του  

περιεχομένου της.  
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16.3.  Η παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματά της ερμηνεύεται ως ενια ίο και  

αναπόσπαστο σύνολο.  Σε περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσοτέρων όρων,  η  λοιπή 

σύμβαση συνεχίζε ι 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,  μπορε ί να τροποποιηθεί μόνο 

εγγράφως από τους νομ ίμους 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 Ελλην ικό δ ίκαιο.  

11 77 .. 22 ..  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια γ ια 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 Ελλην ικής  νομοθεσίας και  αρμόδια  θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην  

Αθήνα.  

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα τα οποία υπογράφτηκαν από τους  

συμβαλλόμενους.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  
………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

  

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης,  αποτελεί ένα ενια ίο 

σύνολο με αυτή μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου,  εξειδ ικεύει τις παρεχόμενες  

εργασίες και υπηρεσίες εκ μέρους του Αναδόχου,  τ ις προδ ιαγραφές και τον τρόπο 

υλοποίησης του έργου.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το υποέργο συνίσταται στη μεταφορά εκπαιδευομένων από και προς τις εγκαταστάσεις  
του ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα,  λόγω 
της απόστασης του σχολείου (ΣΔΕ Τυλίσου) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και  
της υπάρχουσας προβληματικής συγκοινωνίας.  
  

  Αριθμός λεωφορείων γ ια τη μεταφορά Εκπαιδευομένων ΣΔΕ Τ ΥΛΙΣΟΥ: ένα (1)  
λεωφορείο 50 θέσεων το οποίο να πληροί  όλες τ ις νόμιμες προδ ιαγραφές που  
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών.  

  Διαδρομή: Ηράκλειο – Τύλισος - Ηράκλειο 
  Αριθμός Μετακινήσεων ανά εβδομάδα: καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και μόνο κατά τ ις ημέρες που πραγματοποιούνται μαθήματα (εξαιρούνται ημέρες  
επίσημων αργιών όπως αυτές ορ ίζονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση,  διακοπές Χριστουγέννων  και Πάσχα,  ημέρες που έχει  
προγραμματιστεί εκδρομική δραστηριότητα γ ια το ΣΔΕ Τ ΥΛΙΣΟΥ) 

  Αναχώρηση: 16:00 καθημερινά  
  Επιστροφή: 21:00 καθημερινά  
  Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων περιλαμβάνει  και  ασφαλιστική κάλυψη των  

μετακινούμενων  
  Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  δεν φέρει καμία ευθύνη για παραβάσεις των υποψηφίων  

αναδόχων ή παραβάσεις του ΚΟΚ από τον οδηγό του λεωφορείου  
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικώς: στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλεται  
το συμφωνηθέν ποσό που αναλογεί με βάση τα τιμολόγια και τα συνοδευτικά δελτία  
διαδρομών που έχουν κατατεθεί στο Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  από αυτόν.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:  

  Τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία.  
  Τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο,  λόγω κατάληψης ή  

απεργίας  του  διδακτικού  προσωπικού,  κατόπιν συνεννόησης του  αναδόχου  με το 
διευθυντή του ΣΔΕ Τυλίσου.  

  Τις ημέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά,  λόγω κακοκαιρίας,  με απόφαση 
Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της σχολικής περ ιόδου 2012-2013 (30-06-
2013).  Για τη σχολική περίοδο 2011-2012 ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και ως λήξη περιόδου ορίζεται  η 30η  Ιουνίου 2012.  Για τη σχολική περίοδ ο 
2012-2013 ως έναρξη σχολικής περιόδου ορίζεται η  ημερομηνία  έναρξης μαθημάτων των  
ΣΔΕ με βάση τα όσα ορίζονται στην  τυπική  εκπαίδευση και ως λήξη περιόδου ορίζεται η  
30η  Ιουν ίου 2013.       
 
 
 



 

 

    


