
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364 Τ.Κ. 17674 
Τηλ: 213 - 088.5753

Καλλιθέα, 17.2.2023
                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.  2704

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την 
παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη της περιοδεύουσας
ομάδας της καλλιτεχνικής παραγωγής της Ε.Λ.Σ. «η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ», στο πλαίσιο
του  ΥΕ  1  «Δαπάνες  προετοιμασίας  ψηφιακής  &  δια  ζώσης  παράστασης  –  Οργάνωση  &
υλοποίηση της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» και κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5010734, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση  2014  –  2020»  και
συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  από
εθνικούς πόρους.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή

Ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρέα Συγγρού 364 όροφος 5Α

Πόλη Καλλιθέα

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ 17674

Τηλέφωνο 2130885754

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο protocol@nationalopera.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)URL)) nationalopera.gr

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (URL)στο εξής ΕΛΣ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η δε λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 2273/1994.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, έχοντας υπόψη:

 τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τον Ν. 4314/2014 (URL)ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23.12.2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014-2020.  Β)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (URL)ΕΕ L) 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (URL)Α 297)
και της διάταξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 την με αρ. 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση τηςΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της
υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (URL)Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
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αντικατάσταση  της  υπό  στοιχεία  81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015  (URL)Β’1822)  υπουργικής  απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας  δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων–πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -  2020 από
Αρχές Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους  Φορείς  – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης όπως»» (URL)Β’ 5968), όπως ισχύει.

 Την με αρ.  πρωτ.  13257/20.7.2017 Πρόσκληση με τίτλο: Ο Πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»
(URL)κωδ.  ΕΔΒΜ51)  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,
Εκπαίδευση και την Βίου Μάθηση», όπως ισχύει,

 την απόφαση ένταξης με την με αρ. Πρωτ. 3190/18.6.2019 της Πράξης με τίτλο: «Η Οπερα
διαδραστικά  στα  σχολεία»  με  κωδικό  ΟΠΣ  (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)  5010734,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

 την  με  αρ.  πρωτ.  1556/10.03.2020  Απόφαση  1ης  Τροποποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο  «Η
Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» και MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5010734 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», την με αρ. πρωτ. 106/14.1.2021 Απόφαση 2ης Τροποποίησης
της Πράξης και την από 31.12.2021 Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο «Η
Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» και MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5010734 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,

 την  με  αρ.  πρωτ.  364/9.10.2020  Πράξη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εθνικής  Λυρικής
Σκηνής για την έγκριση της Απόφασης τροποποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης
«Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
5010734, 

 την με αρ. πρωτ. 3689/9.10.2020 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της
Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734 

 την με αρ. πρωτ. 50/5.3.2021 Πράξη του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
για την έγκριση Τροποποίησης της απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της
Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734 της

 την με αρ. πρωτ. 1363/9.3.2021 Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του
Υποέργου 1 της Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734 της

 την με αρ. πρωτ. 1895/16.4.2021 2η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα
του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734 

 την με αρ. πρωτ. 314/25.10.2022 Πράξη του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής για την έγκριση της 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του 
Υποέργου 1 της Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734, 

 την  με αρ. πρωτ. 10453/9.11.2022 3η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα 
του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)ΟMIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 
5010734,

 την από 27.1.2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με την οποία δίδεται η 
σύμφωνη γνώμη για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής από τον προϋπολογισμό 
του Υποέργου 1 της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734,

 την με αρ. πρωτ. 39/13.02.2023 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣ έγκρισης 
υποβολής αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με 
κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734, 
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 την με αρ. πωτ. 37/13.02.2023 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣ περί έγκρισης της 
παρούσας πρόσκλησης με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας.

Αποφασίζει

Τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  απευθείας  ανάθεσης  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών
διαμονής  σε  ξενοδοχεία  της  επικράτειας  στο  πλαίσιο  του  ΥΕ  1  της  Πράξης  με  τίτλο  «η  Όπερα
διαδραστικά  στα  σχολεία»  και  κωδικό  ΟΠΣ  (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)  5010734,  η  οποία  υλοποιείται  μέσω  του
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  &  Δια  Βίου
Μάθηση 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (URL)Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αντικείμενο σύμβασης 
Η  Εθνική  Λυρική  Σκηνή  (URL)ΕΛΣ),  ανέλαβε  ως  Δικαιούχος,  την  υλοποίηση  του  έργου  «Η  Οπερα
διαδραστικά  στα  σχολεία»  με  κωδικό  ΟΠΣ  (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)  5010734,  η  οποία  υλοποιείται  μέσω  του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (URL)Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους (URL)Κωδ.ΣΑ Ε3141, ενάριθμος 2019ΣΕ31410000).

Η Πράξη «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται το παρόν έργο,
έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενσωμάτωσης πολιτιστικών στοιχείων
στην  εκπαίδευση,  μέσω  του  σχεδιασμού  μιας  διαδραστικής  μουσικοθεατρικής  παράστασης  για
παιδιά και εφήβους που θα παρουσιαστεί σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
Ειδικότερα,  η  ΕΛΣ  θα  προετοιμάσει  μια  σύγχρονη  και  επίκαιρη  σκηνοθετική,  εικαστική  και
ερμηνευτική προσέγγιση της όπερας «Η Ωραία Ελένη» του Ζακ Όφενμπαχ η οποία θα παρουσιαστεί:
Α) δια ζώσης μέσω περιοδείας της παράστασης και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε 85
σχολικές  μονάδες  της  επικράτειας  και  Β)  εξ  αποστάσεως  προβολή  ψηφιακής  παράστασης  σε
περίπου 900 σχολικές μονάδες μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων και ασύρματης τεχνολογίας και
υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων μέσω εφαρμογής /application.

Η ΕΛΣ επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας (URL)CPV –
55100000-1  Υπηρεσίες  Ξενοδοχείων)   των  μελών  της  περιοδεύουσας  ομάδας  της  καλλιτεχνικής
παραγωγής  της Ε.Λ.Σ. «η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ» σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.
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Πίνακας και προδιαγραφές υπηρεσιών προς παροχή
Διαμονές σε ξενοδοχείο συμπεριλαμβανομένου πρωινού

   Α/Α Υπηρεσία προς προμήθεια Συνολική
ποσότητα

1
Διαμονή σε

ξενοδοχείο στην πόλη της Λειβαδιάς συμπεριλαμβανομένου και
πρωινού στις 28/2/2023

11 μονόκλινα, 1 διανυκτέρευση
15 δίκλινα, 1 διανυκτέρευση

2 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη της Χαλκίδα συμπεριλαμβανομένου και

πρωινού κατά το διάστημα 1-2/3/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

3 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης  συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 7-9/3/2023
11 μονόκλινα, 3 διανυκτερεύσεις

15 δίκλινα, 3 διανυκτερεύσεις

4 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη της Κομοτηνής συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 13-14/3/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

5 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη της Δράμας συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 15-16/3/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

6 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη των Σερρών συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 17-20/3/2023

11 μονόκλινα, 4 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 4 διανυκτερεύσεις

7 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη της Καβάλας συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 21-23/3/2023

11 μονόκλινα, 3 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 3 διανυκτερεύσεις

8 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη της Καρδίτσας συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 27-28/3/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

9 Διαμονή σε
ξενοδοχείο στην πόλη των Τρικάλων συμπεριλαμβανομένου

και πρωινού κατά το διάστημα 29-30/3/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

10 
Διαμονή σε

ξενοδοχείο στην πόλη του Αγρινίου συμπεριλαμβανομένου
και πρωινού κατά το διάστημα 4-5/4/2023

11 μονόκλινα, 2 διανυκτερεύσεις
15 δίκλινα, 2 διανυκτερεύσεις

Σύνολο Διανυκτερεύσεων
253 μονόκλινα

345 δίκλινα
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Σημειώνεται ότι:

-η διαμονή αφορά σε ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (URL)3) αστέρων ή ανώτερη (URL)άρθρο 6, ν.4276/2014, ΦΕΚ
Α 155/30.07.2014).

-στη μίσθωση των δωματίων πρέπει να περιλαμβάνεται πρωινό εντός του ξενοδοχείου.

-τα ξενοδοχεία θα πρέπει  να βρίσκονται  σε απόσταση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη
μετάβαση των διαμενόντων στο κέντρο της πόλης.

-ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει  υποχρεωτικά προσφορά για όλες τις  υπηρεσίες  του ως άνω
Πίνακα.

H εν λόγω ανάθεση  κατατάσσεται  στους κωδικούς CPV – 55100000-1 Υπηρεσίες Ξενοδοχείων και
διενεργείται κατ’ εφαρμογή του αρ. 118 του ν. 4412/2016. 

Πιθανά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  μέσω  email προς την Αναθέτουσα Αρχή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pkarydil@nationalopera.gr (URL)Συντονίστρια Έργου: κ. Πανίνα Καρύδη).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την ανωτέρω περιγραφόμενη υπηρεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό
των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (URL)29.500,00€) χωρίς Φ.Π.Α. (URL)Φ.Π.Α. 24%: επτά χιλιάδες
ογδόντα ευρώ (URL)7.080,00€) ήτοι συνολικά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα
ευρώ (URL)36.580,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φόρων, τελών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και
χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Η Οπερα διαδραστικά στα σχολεία» και κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)
5010734, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού,  Εκπαίδευση  &  Δια  Βίου  Μάθηση  2014  –  2020»  και  συγχρηματοδοτείται  από  την
Ευρωπαϊκή Ένωση (URL)Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Όροι Υποβολής της Προσφοράς
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης κατ’ εφαρμογή του αρ. 118
ν. 4412/2016, μετά από κατάθεση έγγραφης ή ηλεκτρονικής προσφοράς.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται με αποδεδειγμένη
εμπειρία στο αντικείμενο της παρούσας.

Για την απόδειξη αυτής της απαίτησης ο προσφέρων οικονομικός φορέας προσκομίζει:

Α) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:

-επικυρωμένο  αντίγραφο  Καταστατικού  και  των  τυχόν  τροποποιήσεων  αυτού,  και  έγγραφο  της
αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και
τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του.
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-εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

B) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: 

-βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική Αρχή
-εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Κριτήριο ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην πρόσκληση απαιτείται:

1. ο υποψήφιος να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει υπεύθυνα ότι:

Α) συμφωνεί και αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης
Β)  ότι  δεν  υπάρχει  εις  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους (URL)Παράρτημα Β), σύμφωνα με το αρ. 73 Ν. 4412/2016:

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi·
2. δωροδοκίαii,iii·
3. απάτηiv·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςv·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςvi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνvii.

Γ) ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
2. ο υποψήφιος να καταθέσει συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Α, με την οικονομική
του προσφορά για την συνολική υπηρεσία.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  protocol@nationalopera.gr
έως και την 23.02.2023 και ώρα 14:00 το μεσημέρι. 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά η οποία ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος, απορρίπτεται.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο της
Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ (URL)MIS) 5010734, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 5010734.

Οικονομική προσφορά
Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους για την συνολική
υπηρεσία, αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το Παράρτημα Ά της Παρούσας. Η ΕΛΣ διατηρεί
το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  της
οικονομικής τους προσφοράς, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν εντός προθεσμίας
που θα τους τεθεί, διαφορετικά η προσφορά τους απορρίπτεται. 

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τις 5/4/2023, που ορίζεται ως η
καταληκτική  προθεσμία  ολοκλήρωσης  της  παροχής  των  υπηρεσιών.  Η  ΕΛΣ  έχει  δικαίωμα  να
επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης αυτεπάγγελτα ή με αίτημα του Αναδόχου, σε περίπτωση που
αυτό τεκμηριωμένα απαιτηθεί από την συνολική εξέλιξη της Πράξης.

Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (URL)10) ημερών
από  την  έκδοση  και  την  υποβολή  του  νόμιμου  παραστατικού,  και  την  οριστική  παραλαβή  του
συνόλου των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης
που έχει συσταθεί από την ΕΛΣ για τον σκοπό αυτό, καθώς και μετά την σύνταξη και έγκριση του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 
Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα προτείνει ο Ανάδοχος,
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις,
που  θα  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  υπογραφής  της  σύμβασης.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρύνει  τον
προϋπολογισμό του έργου. Για την καταβολή της αμοιβής ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (URL)φυσικού προσώπου ή
νόμιμου εκπροσώπου).
Η αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε λόγο και  αιτία  και  παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης                                                                                                          
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον ανάδοχο μετά από σχετική κλήση από την
Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Α) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο
Καταστατικού  και  των  τυχόν  τροποποιήσεων  αυτού,  και  έγγραφο  της  αρμόδιας  εποπτεύουσας
Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που
τυχόν  έχουν γίνει  στο  Καταστατικό  του.  Σε  περίπτωση ΑΕ και  ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο
ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του ΔΣ και κάθε άλλο όργανο
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εκπροσώπησης  της ΑΕ.  Σε  περίπτωση που ο προσφέρων είναι  φυσικό  πρόσωπο,  προσκομίζεται
βεβαίωση  έναρξης  επαγγέλματος  από  την  αρμόδια  διοικητική  Αρχή.  Σε  περίπτωση  σύμπραξης,
προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.
Β) Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής του και των εργαζομένων του
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρόσκλησης.
Γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της διεξαγωγής της πρόσκλησης.
Δ)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του
υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της
ειδοποίησης για την υπογραφή της σύμβασης. 
Ε) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας
της πρόσκλησης (URL)του φυσικού προσώπου ή των μελών του οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου)  ή Υπεύθυνη Δήλωση με τον αρ. πρωτ. Αιτήσεώς της, με την υποχρέωση
προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου μετά την παραλαβή του.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2704/17.2.2023) 

Είδος
Δωματίου

Αριθμός
Δωματίω

ν

Προσφερόμενη
τιμή/ημέρα(€)

(URL)χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική
προσφερόμενη
τιμή (€)
(URL)χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική προσφερόμενη τιμή (€)
(URL)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Μονόκλινο 253

Δίκλινο 345

                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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i Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (URL)ΕΕ L) 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (URL)β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (URL)Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

iii Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (URL)ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (URL)ΕΕ L) 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

iv Κατά την  έννοια του άρθρου 1  της  σύμβασης σχετικά  με  τη  προστασία των  οικονομικών  συμφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (URL)ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (URL)ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

v Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (URL)ΕΕ L) 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης

Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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