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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΕΡΑΣ» 

   Αριθμ. πρωτ.: 7100/22.07.2022 
 
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 
Εθνική Λυρική Σκηνή, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674, 
Τηλ.: +30 213 0885860-61 
Διεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου: www.nationalopera.gr  

 
Κωδικός NUTS: EL30 
 
Έγγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:  
 
Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύβασης είναι τα ακόλουθα: 
 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 
2. η διακήρυξη και τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 
Η λήψη των εγγράφων της σύμβασης γίνεται από την διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4155/13 και της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013), καθώς και από την ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.nationalopera.gr.  
 
Η προκήρυξη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.nationalopera.gr, στη 
διαδρομή: www.nationalopera.gr/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΝΕΑ /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, στις 
22/07/2022. 
 
Επιπλέον η προκήρυξη αναρτήθηκε και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι «Μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή». 
 
Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) είναι πολιτιστικός φορέας 

με αντικείμενο το λυρικό θέατρο. Από το 1994 και υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η ΕΛΣ 
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παρουσιάζει σε ετήσια βάση έργα όπερας, μπαλέτου και μουσικού θεάτρου, 
αλλά και οπερέτες, συναυλίες συμφωνικού περιεχομένου καθώς και ειδικές 
εκπαιδευτικές παραστάσεις για παιδιά και μαθητές. 

 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 92111000-2 Yπηρεσίες παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες. 
 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή: Κινηματογράφηση 
Ψηφιακής Παράστασης Όπερας  
 
Περιγραφή / αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι:  
• η παροχή υπηρεσιών κινηματογράφησης της ψηφιακής παράστασης της όπερας «η Ωραία  
Ελένη» του J. Offenbach που θα περιλαμβάνουν -κατ’ ελάχιστο- την τελική διαμόρφωση του  
σεναρίου (adaptation), τη διαμόρφωση της δημιουργικής ιδέας (concept), την σκηνοθεσία,  
την κινηματογράφηση, το μοντάζ και την τελική επεξεργασία ήχου και εικόνας. Η τελική  
διάρκεια του οπτικοακουστικού έργου που θα δημιουργηθεί δεν θα ξεπερνάει τη μία  
διδακτική ώρα, δηλαδή θα έχει τελική διάρκεια 40-45 λεπτά,  
• η κινηματογράφηση δέκα (10) βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών για χρήση στην εκπαιδευτική 
εφαρμογή Opera Box App, και  
• η παραγωγή βίντεο με οπτικοακουστικό υλικό από τα γυρίσματα (behind the scenes),  
διάρκειας 2- 5 λεπτών.  
Για την παροχή των υπηρεσιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστο: το  
σχεδιασμό και την εκτέλεση της παραγωγής (σε συνεργασία με την ομάδα της ΕΛΣ), την  
τελική διαμόρφωση του σεναρίου (adaptation) (σε συνεργασία με την ομάδα  
της ΕΛΣ), τη διαμόρφωση της δημιουργικής ιδέας (concept) (σε συνεργασία με την ομάδα  
της ΕΛΣ), τη σκηνοθετική επιμέλεια, τη διεύθυνση φωτογραφίας, το έμψυχο  
δυναμικό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών κινηματογράφησης, τον  
απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, τον χώρο προετοιμασίας και διενέργειας γυρισμάτων, τη  
δημιουργία και ένθεση γραφικών στοιχείων & animation (motion graphics), υποτιτλισμό και  
ηχητική περιγραφή, υπηρεσίες αποπεράτωσης 
 
Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 10 της Πράξης «η Όπερα Διαδραστικά στα σχολεία» με 
κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5010734, με τίτλο «Κινηματογράφηση Ψηφιακής Παράστασης Όπερας» 
 
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν δέκα επτά χιλιάδες 
οκτακόσια ευρώ (€ 117.800,00), ΦΠΑ 24%: είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια 
ευρώ (22.800€). 

 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
 
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι 

(6) μήνες από την υπογραφή της 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
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οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
 
α) να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά 
μητρώα  που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε 
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 
  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
 
Σε περίπτωση ενώσεων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 
β) να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 

4, 5, 6 και 7, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση   σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 
γ) όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία  
σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων χρήσεων πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του 
προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
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διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ανωτέρω ποσό. Σε 
περίπτωση ένωσης/σύμπραξης η προϋπόθεση αυτή μπορεί να καλύπτεται από το σύνολο 
των μελών της ένωσης/σύμπραξης αθροιστικά. Δηλαδή, είναι αποδεκτό ο συνολικός μέσος 
ετήσιος κύκλος εργασιών όλων των μελών της ένωσης/σύμπραξης (αθροιστικά) για το 
παραπάνω διάστημα να είναι αθροιστικά ίσος ή ανώτερος του 100% του προϋπολογισμού 
του προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν θετικό 
καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων για τουλάχιστον μία εκ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό. Σε 
περίπτωση ενώσεως εταιρειών, η απαίτηση αυτή πρέπει να πληρούται από κάθε φορέα 
μέλος της ένωσης εταιρειών. 
 
δ) όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
 
A) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας Διακήρυξης να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έργα σε συναφές προς την υπό 
ανάθεση υπηρεσία αντικείμενο. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει:  

➢ Τουλάχιστον δύο κινηματογραφικές παραγωγές ταινιών, που έχουν προβληθεί σε 
αίθουσες της Ελλάδας ή του εξωτερικού.  

➢ Τουλάχιστον μία οπτικοακουστική παραγωγή ίσης αξίας με το ανατιθέμενο έργο.  
 
Έργα που υλοποιήθηκαν από ένωση / κοινοπραξία λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των 
ανωτέρω. 
 
B) να διαθέτουν να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου 

δεξιότητες για την υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος 
απαιτείται να συστήσει Ομάδα Έργου η οποία θα έχει την παρακάτω δομή:  

• Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών 
του Αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και το συντονισμό όλων των μελών της ομάδας 
έργου, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και την 
τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης θα 
αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα 
και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω, επαρκώς αποδεικνυόμενα με βάση το 
βιογραφικό του σημείωμα: - τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στην παραγωγή 
οπτικοακουστικών έργων, - να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο ταινίες μεγάλου μήκους, 
οι οποίες να έχουν προβληθεί σε τουλάχιστον πέντε διεθνή φεστιβάλ της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, να έχει συνάψει τουλάχιστον μία συνεργασία παραγωγής οπτικοακουστικού 
υλικού στη μουσική βιομηχανία, επιθυμητή η αναγνωρισμένη με πτυχίο μουσική 
εκπαίδευση.  
• Ένα στέλεχος για τη θέση της σκηνοθεσίας με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στη 
σκηνοθεσία οπτικοακουστικών έργων. Το άτομο αυτό θα πρέπει να έχει σκηνοθετήσει 
τουλάχιστον μία ταινία μικρού μήκους, η οποία να έχει προβληθεί σε διεθνές φεστιβάλ της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σκηνοθεσίας σε σχέδια με 
φεμινιστικό περιεχόμενο, λόγω του περιεχομένου του επιλεχθέντος από την αναθέτουσα 
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αρχή έργου, αλλά και των εκπαιδευτικών στόχων της Πράξης που επιδιώκουν να 
αναδείξουν σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το εφηβικό κοινό, όπως το έμφυλο 
ζήτημα και το ζήτημα των ταυτοτήτων.  
• Ένα στέλεχος για τη θέση της διεύθυνσης φωτογραφίας με τουλάχιστον πενταετή 
προϋπηρεσία στη διεύθυνση φωτογραφίας οπτικοακουστικών έργων. Το άτομο αυτό θα 
πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως διευθυντής φωτογραφίας σε 
τουλάχιστον πέντε οπτικοακουστικά έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία φωτογραφίας σε σχέδια με ζωντανές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  
• Ένα στέλεχος για τη θέση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης με τουλάχιστον πενταετή 
προϋπηρεσία είτε στη σκηνογραφία είτε στην ενδυματολογία είτε στην αρχιτεκτονική. Το 
άτομο αυτό θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στο καλλιτεχνικό τμήμα τουλάχιστον τριών 
ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους. Επιθυμητή η διεθνής προϋπηρεσία.  
 
Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από τα 
μέλη της ένωσης/σύμπραξης μεμονωμένα ή αθροιστικά. Δηλαδή, λαμβάνεται υπόψη το 
αθροιστικό ύψος του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού των συναφών έργων όλων των 
μελών της ένωσης. 
 
ε) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 
 
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με πρότυπο της σειράς ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
Εγγυήσεις: Σημειώνεται ότι απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η 
οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού 
του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι στο ποσό των 1.900,00 ευρώ. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016. 
 
Είδος διαδικασίας: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 
4412/2016 με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η σύμβαση δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς αποτελεί μια συνολική και ολοκληρωμένη. 
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Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής οποία 
εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) 
όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ. Β. 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Κατανόηση του περιβάλλοντος, των αναγκών και προτεραιοτήτων 
του Έργου 

15% 

Κ2 Παροχή υπηρεσιών κινηματογράφησης 30% 

Κ3 Παροχή υπηρεσιών αποπερατώσεως για την έκδοση που θα 
παρουσιαστεί στις σχολικές μονάδες και του μέρους αυτών που 
θα περιληφθεί στις ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν 

15% 

Κ4 Οργάνωση παραδοτέων, καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ5 Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου 15% 

Κ6 Βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου από τις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα των στελεχών της Ομάδας Έργου 

15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 
Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η Παρασκευή 12/08/2022 και ώρα 23:59:00. 
 
Τόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Έγγραφα που απαιτούνται με βάση την Διακήρυξη να προσκομιστούν εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην ακόλουθη Διεύθυνση: Εθνική Λυρική Σκηνή, 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674, 
όροφος 5Α , Πρωτόκολλο. 
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
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Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 19/08/2022 και ώρα 
10:00. 
 
Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Γλώσσα (ες) διενέργειας:  Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι 
προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την 
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ31410000). 
 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 10 της Πράξης : «Η Όπερα διαδραστικά στα 
σχολεία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης 
με αρ. πρωτ. 3190/18.06.2019, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1556/10.03.2020 
Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης, την με αρ. πρωτ. 106/14.01.2021 Απόφαση 2ης 
Τροποποίησης της Πράξης και την από 31/12/2021 επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5010734. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Δικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
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αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
 
Δημοσίευση προκήρυξης:  
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 169024,και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
Η προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL): ): www.nationalopera.gr, στη διαδρομή:    
www.nationalopera.gr/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στις 22/07/2022. 
 

Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής προσφορών, στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
απαιτείται να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nationalopera.gr/
http://www.nationalopera.gr/ΚΕΝΤΡΙΚΗ
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Καλλιθέα, 22/07/2022 

 
H Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ  

 
 
 
 

Ευγενία Παπαθανασοπούλου 
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