
 

 

 
 
 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
          Αθήνα 28/09/2012 
               
               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 12.300,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.), 

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 7.200,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ 

 



 

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 2.500,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.), 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 22.000,00 € 

        (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.) 

 
 
1.  ΑΠΟΦΑΣΗ 

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

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

διενέργειας,  της παρούσας προκήρυξης,  από το Δ.Σ.  του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια  

Βίου Μάθησης,  δυνάμει της υπ’ αριθμ.  593/29/20-09-2012  Απόφασής του,  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

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

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 12.300,00 €  

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

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 7.200,00 €  

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

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9,   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΙΔΑΣ) 2.500,00 € 

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



 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 22.000,00 € 

        (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)  

 
     

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

προκήρυξη και μετά την παρέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της ημερομηνίας  ανάρτησης της  περίληψης της παρούσας 

στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   

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

          28/09/2012 

 

2.  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

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

          υπηρεσιών κάθε υποέργου ξεχωριστά,  άλλως η προσφορά δεν αξιολογείται.  

 

3.  Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία  υπογραφής της  σύμβασης και  λήγει με  

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

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

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

πραγματοποίηση της ημερίδας.    

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

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

έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του  Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου  

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).   

 

5.  Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  ορίζουμε την 15/10/2012,  ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12:00,  στην κεντρική αίθουσα του 2 ου  ορόφου του  

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

 

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

στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι  και την 15/10/2012 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00,  στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (Γραφείο 

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

 

7.  Προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και  ώρα 

είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται,  ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής  

αποστολής τους επιστρέφονται.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.  



 

 

 

8.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν  τον  

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

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

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

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

ελλην ική γλώσσα ή  θα συνοδεύονται από νόμιμη ελλην ική μετάφραση.  

Επικρατούσα διατύπωση είναι η ελληνική.   

 

10.  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 .   

 

11.  Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ,  μέχρι την Παρασκευή 

12/10/2012 και ώρα 14:00,  στο Γραφείο 340 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  Αχαρνών 417,  

Τ.Κ.  11143 Αθήνα,  3ο ς  όροφος,  τηλ.  +302131311515 (κα Τσεβρένη),  Fax: 

+302131311506.  

            
 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

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

Δικαίου που εποπτεύεται από τον  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και 

Αθλητισμού,  είναι φορέας υλοποίησης των Πράξεων:  

 

1.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  

2.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ 

3.  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»,  ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ», 



 

 

 

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

ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και Αθλητισμού  

και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

- Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

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

Συνεργασίας,  με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης,  του  

Προέδρου,  του Διευθύνοντος Συμβούλου,  της Γενικής Διευθύντριας Δραστηριοτήτων και  

Τεχνικών Έργων και της Διευθύντριας Διοικητικού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου  

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  πέντε (5) στελεχών του Τμήματος Αλφαβητισμού και Βασικής  

Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., των πενήντα οκτώ (58) Διευθυντών των ΣΔΕ, των  

δεκατριών (13) μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού  

Έργου των ΣΔΕ,  των δεκαοχτώ (18) μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Αναβάθμισης 

Γραμματισμών των ΣΔΕ και των δέκα (10) μελών της Ομάδας Έργου των ΣΔΕ. Το 

σύνολο των συμμετεχόντων αναμένεται να ανέλθει σε εκατόν επτά (107) άτομα,  

δεδομένου ότι δύο Διευθυντές ΣΔΕ είναι και  μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης και  

Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου και Αναβάθμισης Γραμματισμών των ΣΔΕ αντίστοιχα.   

Σκοπός της  ημερίδας είναι η  γνωριμία  και η  ενημέρωση των στελεχών  των ΣΔΕ για  το 

διοικητικό και  το εκπαιδευτικό πλαίσιο του έργου  καθώς και  η επικοινωνία  και η   

συνδιαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής παρακολούθησης και αναβάθμισης των ΣΔΕ.  

Για τις ανάγκες της συνάντησης απαιτούνται δαπάνες μετακίνηση ς,  διαμονής,  διατροφής,  

χώρων και εξοπλισμού ημερίδας,  γραμματειακής υποστήριξης ημερίδας,  γραφικής ύλης  

και αναλωσίμων.  Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της Ημερίδας 

Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 2/11/2012.   

 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

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

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

       

2.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο δ ιαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  β)  

ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,  γ) συνεταιρ ισμοί,  δ)  

κοινοπραξίες  προμηθευτών της ημεδαπής ή  της αλλοδαπής ,  που λειτουργούν νόμιμα στην  

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

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει  τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του  

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



 

 

αντικείμενο απασχόλησης και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο,  με την  

απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν Άδεια γραφείου γενικού τουρισμού και ISO.    

 

2.4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γ ίνονται δεκτοί :  

     Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2.3 της παρούσας.  

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν  σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν  

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί  αντίστοιχες με τ ις  

παραπάνω κυρώσεις.  

Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπ ολογισμού 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.  

2.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

παραδώσει στην επιτροπή του διαγωνισμού έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει 

να περιλαμβάνει όλα  όσα καθορίζονται στην  παρούσα προκήρυξη .  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις ανεξάρτητου ς σφραγισμένους φακέλους:  

α) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»    

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

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

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:  

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΚΑΙ 



 

 

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

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:15/10/2012 

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 

περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής .  

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

αντίστοιχο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

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

στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.   

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

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

προσφοράς τοποθετούνται επί  ποινή απορρίψεως,  σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

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

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

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

ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.  

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

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων (φυσικών ή 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.  Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής  

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

επιστολή συμμετοχής θα απορρίπτονται.  

 

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

χαρακτηριστικά που καθορίζονται  στην  Προκήρυξη και  να φέρουν  την  υπογραφή του  

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

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

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

ένωση,  είτε από εκπρόσωπό τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο.  Σε περίπτωση δ ιαφοράς 



 

 

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

άλλων.  

 

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

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

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

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

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

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

των προσφορών.  Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι,  οι οποίοι ε ίναι  

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

6.  Ο φάκελος  κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδ ική συνοδευτική επιστολή στην οποία  

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

Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά,  καθώς και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 

τους.  

2.6 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

2.6.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται,  επί ποινή αποκλεισμού,  να  

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

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

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

καλύπτει  το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των  υποέργων   

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

έχει συνταχθεί  σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα προκήρυξη υπόδειγμα 

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

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

εκδίδεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής,  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).   

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 

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

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

οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.   

Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  συμμετέχοντες στην π ερίπτωση απόρριψης 

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

προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά.  



 

 

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

ή ανακριβή στοιχεία  ή αν ο προσφέρων τη  χαμηλότερη τιμή στον οποίον πρόκειται  να  

γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  

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

υπέρ του Φορέα.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή  να εκπληρώσει  

εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του,  που απορρέει  από τη συμμετ οχή του στο 

διαγωνισμό,  κηρύσσεται έκπτωτος,  οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 

υπέρ του Φορέα.  

β.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4 του άρθρου  8 του ν.  1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε 

ισχύει,  με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  στην οποία:  

i . Να αναγράφονται τα  στοιχεία του διαγωνισμού ή δ ιαδικασίας 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.  

 ii 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.  

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 δικαιολογη τικά,  γ ια κάθε προμηθευτή που συμμετέχει  

στην Ένωση.   

2.7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

άρθρο 15 του Π.Δ.  118/07.   

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

προσφοράς.  Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να ικανοποιε ί τις  

προδ ιαγραφές των  ζητούμενων από το δ ιαγωνισμό υπηρεσίες  όπως αυτές περιγράφοντα ι  

στο Β’ ΜΕΡΟΣ  της παρούσας προκήρυξης.  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.     

 

2.9.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο,  εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά  

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

παρούσας προκήρυξης.   

2.10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

2.11.  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.  

 

 



 

 

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 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  

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

έναρξη της διαδ ικασίας αποσφράγισης δεν  αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην  

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

δημόσια.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:  

 

1.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της 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.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των  

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί  με τον ΦΑΚΕΛΟ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" (καθώς 

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

Επειδή η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητ ικά,  θα 

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

κατάταξη του υποψηφίου.  Τα στοιχεία  της τεχνικής προσφοράς χρησιμοποιούνται μόν ο 

για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν  πληρούν τις τεχν ικές προδιαγραφές της  

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

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης .  

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

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

προσφορών.   

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

την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  

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

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

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

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

Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών  

προσφορών κάθε προσφέροντος,  θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει ,  εγγράφως,  

μέσω της Υπηρεσίας στους προσφέροντες την  τελική κατάταξη των προσφερόντων.   

β) Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

και τις τεχν ικές προσφορές,  δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι  των οικονομικών τους  

προσφορών και επιστρέφονται.  

 

 



 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.  Η κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού και η τελική επιλογή του αναδόχου του έργου θα 

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

αποστέλλεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Αναθέτουσα Αρχή .   

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται  ο Διαγωνισμός είναι 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 προσ ώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.  

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

Συμβατικού Τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

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

προκήρυξη,  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή  άλλα νομικά πρόσωπα που  λειτουργούν  

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

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή  σε 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 του συνημμένου στην παρούσα σχεδίου σύμβασης.   

2.  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 τη ν  

Προκήρυξη.   

 

5.  Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός της  ημερίδας είναι η  γνωριμία  και η  ενημέρωση των στελεχών  των ΣΔΕ για  το 

διοικητικό και  το εκπαιδευτικό πλαίσιο του έργου  καθώς και  η επικοινωνία  και η   

συνδιαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής παρακολούθησης και αναβάθμισ ης των ΣΔΕ. 



 

 

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

χώρων και εξοπλισμού ημερίδας,  γραμματειακής υποστήριξης ημερίδας,  γραφικής ύλης  

και αναλωσίμων.  Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της Ημερίδας 

Επικοινωνίας και Συνεργασίας είναι η Παρασκευή 2/11/2012.   

 
5.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
A) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7 
 
 1 μετακίνηση Άρτα – Αθήνα - Άρτα ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)  
 2 μετακινήσεις Ιωάννινα – Αθήνα – Ιωάννινα ,   (αεροπορικώς)  
 1 μετακίνηση Αγρίνιο – Αθήνα – Αγρίνιο ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 μετακίνηση Πύργος– Αθήνα – Πύργος,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Άσσος Λέχαιο – Αθήνα – Άσσος Λέχαιο ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Σπάρτη – Αθήνα – Σπάρτη ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 μετακίνηση Τρίπολη – Αθήνα – Τρίπολη ,  (ΚΤΕΛ) 
 1μετακίνηση Καλαμάτα – Αθήνα – Καλαμάτα ,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ)  
 2 μετακινήσεις Ναύπλιο – Αθήνα – Ναύπλιο ,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ  
 0,15ευρώ/χλμ)  
 2 μετακινήσεις  Μυτιλήνη – Αθήνα  – Μυτιλήνη,  αεροπορικώς  
 2 μετακινήσεις Χίος – Αθήνα – Χίος ,  αεροπορικώς  
 1 μετακίνηση Σάμος– Αθήνα – Σάμος ,  αεροπορικώς 
 1 μετακίνηση Δράμα – Αθήνα – Δράμα,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση  Δράμα – Αθήνα – Δράμα ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 μετακίνηση  Ξάνθη – Αθήνα – Ξάνθη ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο  
 (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή    
 2 μετακινήσεις Κομοτηνή – Αθήνα – Κομοτηνή ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο  
 αεροδρόμιο (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με  
 επιστροφή 
 1 μετακίνηση Σάπες – Αθήνα – Σάπες ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο 
 (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
 1 μετακίνηση  Αλεξανδρούπολη – Αθήνα – Αλεξανδρούπολη ,  αεροπορικώς  
 1 μετακίνηση  Καβάλα - Αθήνα – Καβάλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 μετακίνηση  Ορεστιάδα – Αθήνα – Ορεστιάδα ,  με ΚΤΕΛ μέχρι το κοντινότερο 
 αεροδρόμιο και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
 1 μετακίνηση Βόλος– Αθήνα – Βόλος ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 μετακίνηση Καρδίτσα – Αθήνα – Καρδίτσα ,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Λάρισα – Αθήνα – Λάρισα ,  (ΟΣΕ) 
 1 μετακίνηση Λάρισα – Αθήνα – Λάρισα ,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Λάρισα – Αθήνα – Λάρισα ,  (ΚΤΕΛ) 
 1 μετακίνηση  Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  (ΚΤΕΛ)  
 1 μετακίνηση Τρίκαλα – Αθήνα – Τρίκαλα ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 
 0,15ευρώ/χλμ)  
 1 μετακίνηση Ηράκλειο Κρήτης – Αθήνα – Ηράκλειο Κρήτης,  αεροπορικώς  
 1 μετακίνηση  Ιεράπετρα – Αθήνα – Ιεράπετρα ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο 
 αεροδρόμιο (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με 
 επιστροφή 
 1μετακίνηση Ρέθυμνο – Αθήνα – Ρέθυμνο ,   οδικώς μέχρι το κοντινότερο 
 αεροδρόμιο (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με 
 επιστροφή 
 1 μετακίνηση Χανιά – Αθήνα – Χανιά,  αεροπορικώς  



 

 

 1 μετακίνηση Ηράκλειο Κρήτης – Αθήνα – Ηράκλειο Κρήτης ,  ακτοπλοϊκώς    
 (μονόκλινη καμπίνα)  
 1 μετακίνηση Κέρκυρα – Αθήνα – Κέρκυρα ,  αεροπορικώς  
 
 
Β) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 
 
1 μετακίνηση Καστοριά – Αθήνα – Καστοριά ,  αεροπορικώς  
1 μετακίνηση Κοζάνη – Αθήνα – Κοζάνη ,  (ΚΤΕΛ)  
1 μετακίνηση Φλώρινα– Αθήνα – Φλώρινα ,  (ΚΤΕΛ) 
1 μετακίνηση Φλώρινα – Αθήνα – Φλώρινα ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο 
(χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
1 μετακίνηση Γρεβενά – Αθήνα – Γρεβενά ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)  
6 μετακινήσεις Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη ,  αεροπορικώς  
1 μετακίνηση Γιαννιτσά –  Αθήνα – Γιαννιτσά ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο  
αεροδρόμιο (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με   
επιστροφή 
1 μετακίνηση Γιαννιτσά – Αθήνα – Γιαννιτσά ,  ΟΣΕ 
1 μετακίνηση Κατερίνη – Αθήνα – Κατερίνη ,  οδικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο 
(χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
2 μετακινήσεις  Σέρρες– Αθήνα – Σέρρες ,  οδ ικώς μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο 
(χιλιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ) και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
1 μετακίνηση  Νάουσα – Αθήνα – Νάουσα  ,  με ΚΤΕΛ μέχρι το κοντινότερο αεροδρόμιο  
και αεροπορικώς προς Αθήνα με επιστροφή  
 
 
Γ) Μετακινήσεις  συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9 
 
1 μετακίνηση Ρόδος – Αθήνα – Ρόδος ,  αεροπορικώς  
1 μετακίνηση Σύρος – Αθήνα – Σύρος ,  ακτοπλοϊκώς  
1 μετακίνηση Ορχομενός – Αθήνα – Ορχομενός ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)   
1 μετακίνηση Θήβα – Αθήνα – Θήβα ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)   
1 μετακίνηση Αλιβέρι –  Αθήνα – Αλιβέρι ,  οδικώς (χιλιομετρ.  απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)   
1 μετακίνηση Δομοκός – Αθήνα – Δομοκός ,  (ΚΤΕΛ) 
1 μετακίνηση Λαμία – Αθήνα – Λαμία ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 0,15ευρώ/χλμ)    
1 μετακίνηση Άμφισσα –  Αθήνα – Άμφισσα ,  οδικώς (χιλ ιομετρ.  απόσταση Χ 
0,15ευρώ/χλμ)   
 
 
Δ) Διαμονή- Διατροφή 
Μία (1) δ ιανυκτέρευση με πρωινό για  53 άτομα (30 άτομα στο πλαίσιο της  Πράξης: ΣΔΕ 
ΑΠ 7,  17 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 και 6  άτομα στο πλαίσιο της  
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9) σε μονόκλινα δωμάτια  (Διευθυντές ΣΔΕ και μέλη Επιτροπών  από 
Περιφέρεια).  
 
 
Διατροφή:  
Παροχή 107 γευμάτων (1 γεύμα για 107 άτομα)  
Παροχή μικρογεύματος (καφές,  χυμοί,  νερά,  βουτήματα) γ ια 107 άτομα 
Συγκεκριμένα 55 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 7,  34 άτομα στο πλαίσιο της  
Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 8 και 18 άτομα στο πλαίσ ιο της Πράξης: ΣΔΕ ΑΠ 9.  
 
Ε) Χώροι εκδηλώσεων: 
1)  Μία (1) α ίθουσα χωρητικότητας  120 ατόμων σε διάταξη συνεδρίου γ ια την ολομέλεια  

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



 

 

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

μέσα στο ξενοδοχείο,  όπου θα φιλοξενηθούν οι συμμετέχοντες.  

 

Στην αίθουσα θα πρέπει να υπάρχουν :  

τραπέζι (panel) εισηγητών με ανάλογη διακόσμηση 

μικροφωνική εγκατάσταση  

Η/Υ με (βιντεοπροτζέκτορα)  

χαρτοπίνακας  

πανό προγράμματος  

σημαίες (ελλην ική και ευρωπαϊκής ένωσης)  

 
2)  Δύο (2) μ ικρές α ίθουσες (δωμάτια ξενοδοχείου) χωρητικότητας  20 και  25 ατόμων 

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

διάρκεια της ημερίδας.   

Στην αίθουσα θα πρέπει να υπάρχουν :  

χαρτοπίνακας  

σημαίες (ελλην ική και ευρωπαϊκής ένωσης)  

 

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

Χώρος γραμματείας με τηλεφωνική γραμμή 

Η/Υ με εκτυπωτή,  πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Φωτοτυπικό μηχάνημα  

2 τουλάχιστον πίνακες ανακοινώσεων  

Φάκελοι σεμ ιναρίου γ ια 107 άτομα  

Μπλοκ– Στυλό για 107 άτομα  

Φωτοτυπίες : 1.000 σελίδες περίπου  

Χαρτί Α4 

 
5.3.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

καταβολής χιλιομετρικών αποζημιώσεων,  κ.λπ.) 
  Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  

 
 
5.4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει  με την κατάθεση,  από τον  
ανάδοχο,  του συνόλου των παραδοτέων  που προβλέπονται σε αυτή.  Η κατάθεση του  
συνόλου των παραδοτέων από τον ανάδοχο θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί σε χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών  από την πραγματοποίηση της ημερίδας.    
 



 

 

5.5.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
*Στην περίπτωση που η πόλη προέλευσης των συμμετεχόντων δε διαθέτει αεροδρόμιο,  ο ι  
μετακινήσεις αυτές αφορούν οδική μεταφορά από την πόλη προέλευσής τους προς το 
κοντινότερο αεροδρόμιο,  αεροπορική μεταφορά προς  την Αθήνα  με επιστροφή και  οδική 
μεταφορά στην πόλη προέλευσής τους.  Πιθανόν να προκύψουν περιορισμένες αλλαγές  
στις μετακινήσεις,  τη διαμονή και τη διατροφή των συμμετεχόντων.  
 
*Τ ο ξενοδοχείο πρέπει να είναι τουλάχιστον Β Κατηγορίας ή τριών (3) αστέρων,  να  
βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό ή του προαστιακού ή του ηλεκτρικού  
σιδηρόδρομου (πρόσβαση με τα πόδ ια).  Επίσης πρέπει να βρίσκεται κοντά σε στάση 
αστικών συγκοινωνιών.  
 
*Τα πρωινά συμπεριλαμβάνονται στις τιμέ ς των προσφορών για τα ξενοδοχεία.  
 

6.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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.     

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 τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.   

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

τεχν ικές προδιαγραφές  των  ζητούμενων από το διαγωνισμό υπηρεσ ιών όπως αυτές    

περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Με τακ ιν ήσ ε ι ς  σ υμ μ ετεχ όν τ ων  
σ τ ο π λα ίσ ι ο  τ ω ν  Π ρ άξ ε ω ν  Σ ΔΕ  
ΑΠ  7 ,  8  κ α ι  9  –  Δ ι αμ ον ή  –  
Δια τ ρ οφ ή –  Χ ώ ρ οι  εκ δ η λ ώσ ε ων  
–  Γρ αμ μ ατ ε ιακ ή  σ τ ήρι ξ η ,  όπ ως  
π ερι γ ρά φ οντ αι  σ τ ην  π α ρ άγ ρ αφ ο  
5 .2 :  Π ΡΟ ΔΙ Α ΓΡ Α Φ ΕΣ  
Η Μ ΕΡ ΙΔ Α Σ  

ΝΑΙ  

2 Π Α Ρ ΑΔ Ο ΤΕ Α  ΑΝ Α Δ Ο Χ Ο Υ   
  Φάκ ε λο ς  σ εμ ι ν α ρί ου  

(μ ε  π ρ όγ ρ αμ μ α,  μ π λ οκ ,  
σ τυ λ ό)  

  Π α ρο υσ ι ο λόγ ι α  
σ υμ μ ε τεχ όντ ω ν   

  Έντ υπ α μ ετ ακ ι ν ήσ ε ων  
μ ε  ό λα  τ α  σ χ ε τ ικ ά  
απ οδ ε ικ τ ικ ά  
( ε ισ ι τ ή ρι α ,  
απ οδ ε ικ τ ικ ά  
κ ατ αβ ολ ής  
χ ι λ ιομ ετ ρικ ών  
απ οζ ημ ι ώσ ε ων ,  κ . λπ . )  

  Τ ιμ ολ όγ ια  π α ροχ ής  
υπ η ρεσ ι ώ ν  

 

ΝΑΙ  

3 Δ Ι Α ΡΚ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β ΑΣ Η Σ  
Απ ό τ ην  ημ ε ρ ομ ην ία  υπ ογ ρ αφ ής  
τη ς  σ ύμ β ασ η ς  κ α ι  λήγ ε ι  μ ε  την  
κ ατ άθ εσ η,  απ ό τ ον  α νάδ οχ ο,  
το υ  συν ό λο υ  των  π αρ α δο τ έων  
π ου  π ρ οβ λέπ ον τα ι  σ ε  α υ τή .  Η  

ΝΑΙ  



 

 

κ ατ άθ εσ η το υ  σ υν ό λο υ τ ων  
π αρ αδ οτέ ω ν  απ ό τ ον  αν άδ οχ ο  
θ α  π ρέπ ε ι  ν α  έ χ ε ι  ολ οκ λ η ρ ωθ ε ί  
σε  χρ ο ν ι κό  δ ι άστη μ α  
δε κα πέν τε  (1 5 )  η μ ερ ών  απ ό  
την  π ραγ μ ατ οπ οί ησ η  τ ης  
ημ ε ρίδ α .    

 
4 ΕΠ Ι Σ Η Μ ΑΝ Σ ΕΙ Σ  

*Σ τ ην  π ερίπ τ ωσ η π ο υ  η  π ό λη  
π ρ οέλε υσ ης  τ ω ν  σ υμ μ ετεχ όν τ ων  
δ ε  δ ιαθ έ τε ι  αερ οδ ρ όμ ι ο ,  ο ι  
μ ε τακ ι νήσ ε ι ς  α υτέ ς  αφ ο ρο ύν  
οδ ικ ή  μ ε τα φ ορ ά απ ό τ ην  π ό λη  
π ρ οέλε υσ ής  τ ο υς  π ρ ος  τ ο  
κ ον τ ι ν ότ ερ ο αε ρ οδ ρ όμ ι ο  κ α ι  
αε ροπ ο ρικ ή  μ ετ αφ ο ρά π ρ ος  τ ην  
Αθ ήν α μ ε  επ ισ τ ρ ο φή .  Π ιθ αν όν  
να  π ρ οκ ύψ ο υν  π ερι ο ρισ μ ένες  
αλλ αγ ές  σ τ ι ς  μ ε τ ακ ι ν ήσ ε ι ς ,  τη  
δ ιαμ ο νή  κ αι  τ η  δ ια τ ρ οφ ή τ ων  
σ υμ μ ε τεχ όντ ω ν .  
 
*Τ ο ξ εν οδ οχ ε ίο  π ρ έπ ε ι  ν α  ε ί να ι  
το υλ άχ ισ τ ον  Β  Κα τηγ ο ρί ας  ή  
τρ ι ώ ν  (3 )  ασ τέ ρ ων ,  να  
β ρίσ κ ε τα ι  κ ον τά  σ ε  σ τ αθ μ ό τ ου  
μ ετ ρό  ή  το υ  π ρ ο ασ τ ιακ ο ύ ή  τ ου  
ηλεκ τρ ικ ο ύ  σ ι δ ηρ όδ ρ ομ ου  
(π ρ όσ β ασ η μ ε  τα  π όδ ι α) .  
Επ ίσ η ς  π ρέπ ε ι  να  β ρίσ κ ε τα ι  
κ ον τά  σ ε  σ τ άσ η ασ τ ικ ών  
σ υγ κ ο ι ν ων ι ώ ν .  
 
*Τ α π ρ ωι νά  
σ υμ π ε ριλ αμ β άν ον ται  σ τ ι ς  τ ιμ έ ς  
τ ων  π ρ οσ φ ορ ώ ν  γ ια  τα  
ξ ενοδ οχ ε ί α .  
 

ΝΑΙ  

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

Συμμόρφωσης.  

Η ΕΔΔΑΠ θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.    

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

τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.    

 
 

7.  Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

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

στην  οποία θα περιέχονται τα εξής:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ 
Φ.Π.Α. 

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

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν ολόκληρο τον ανωτέρω πίνακα 

οικονομικής προσφοράς.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις,  οι οποίες  

βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου  τον Προσφέροντα καθώς και  όλες τις  νόμιμες υπέρ τρίτων  

κρατήσεις και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.   

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

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

εκτιμήσει τις απαιτήσε ις 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  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Προκήρυξή 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}  

 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:  των Εταιρ ιών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας  

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

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

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

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

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

την  έγγραφη ειδοποίησή σας.  

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

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



 

 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

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

Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας και το π οσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το 

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

Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  



 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Για την υλοποίηση ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο 

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

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

 

Αριθμός προσφοράς:   

Ημερομηνία Υποβολής:   

συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή  

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

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

Διεύθυνση: …………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………… 

Τηλέφωνο: ……………………………. 

Fax: …………………………….. 

Email: ……………… 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  έλαβα γνώση και  αποδέχομαι  τους  όρους  του παρόντος  

διαγωνισμού.  

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική  

υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  

……………………………………………… 

Φορείς της Ένωσης: 

Α/Α Ρόλος στην Ένωση Ονομασία Συντομογραφία 

1 Κύριος Ανάδοχος    

2 Φορέας    

3 Φορέας    

# …   



 

 

# Υπεργολάβος    

# Υπεργολάβος    

# …   

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 

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

απαραίτητα.  

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

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………………………………… 

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

Τηλέφωνο: …………………………… 

Fax: ……………………………… 

Email: ………………………… 

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

φορέας ή υπεργολάβος)  

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την 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  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 καλύπτε ι 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 διαιρέσ εως 

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 ……… 



 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχουν δοθεί (στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ),  συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


