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ΑΘΟ 1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΑΞΕΩΝ  

Στο πλαίςιο τθσ με Κωδ. 106 Ρρόςκλθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΔΒΜ) θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι (ΕΛΣ) ζχει αναλάβει ωσ Δικαιοφχοσ τθν υλοποίθςθ 

των Ρράξεων με τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

1, 2 και 3 αντίςτοιχα του ΕΡΕΔΒΜ, oι οποίεσ ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. 

Κεντρικόσ  άξονασ  τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου» (Σχολείο του 21ου αιϊνα) 

και κφριοσ ςκοπόσ των τριϊν (3) Ρράξεων, ςτο πλαίςιο των οποίων διενεργείται ο παρϊν 

Διαγωνιςμόσ, είναι θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί τόςο θ γνωριμία των παιδιϊν με 

όλων των ειδϊν τισ τζχνεσ (διαδεδομζνεσ και μθ) όςο και θ χριςθ αυτϊν ωσ διδακτικό εργαλείο ςτθν 

τάξθ (ανάπτυξθ κεατρικισ παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθ μουςικϊν 

δεξιοτιτων των μακθτϊν και ανάδειξθ τθσ δυναμικισ των εικαςτικϊν για τθν καλλιζργεια τθσ 

προςωπικότθτασ των μακθτϊν). 

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων είναι θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ 

μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία ανά τθν Ελλάδα και 

ςυγκεκριμζνα ςτα ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ 

Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ), όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ 

αυτισ. 

Στο πλαίςιο των εν λόγω Ρράξεων θ ΕΛΣ κα υλοποιιςει εκτόσ των παραςτάςεων και πλικοσ 

εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων προκειμζνου να εμφυςιςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν 

ειδικοτιτων τθ μεκοδολογία για το πϊσ ανεβαίνει μια ποιοτικι μουςικό-κεατρικι παιδικι παράςταςθ, 

ενϊ επιπλζον κα παραχκεί αντίςτοιχο εκπαιδευτικό πακζτο με υποςτθρικτικό μουςικό-κεατρικό υλικό 

ϊςτε να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ να ανεβάηουν οι ίδιοι μουςικό-

κεατρικζσ παραςτάςεισ.  

Η διαδραςτικι αυτι διάςταςθ τθσ Ρράξθσ, με τον εκπαιδευτικό και το μακθτι να ςυμμετζχουν 

ενεργά τόςο ςτθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ, όςο και ςτθ διενζργεια αυτισ, αποτελεί το 

καινοτόμο ςτοιχείο του Ζργου, το οποίο τθσ προςδίδει μοναδικότθτα και αναμζνεται να αποφζρει 

πολλαπλά οφζλθ ςτθν εκπαιδευτικι και μακθτικι κοινότθτα.  

Ειδικότερα, άμεςα ωφελοφμενοι και αποδζκτεσ του Ζργου είναι: 

 21.000 μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο 

Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα που κα επιλεγοφν να ςυμμετάςχουν ςτο 

Ρρόγραμμα 

 350 εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κατά τθν 

προετοιμαςία και τθ διενζργεια των παραςτάςεων 

 70 περίπου Δθμοτικά Σχολεία που κα επιλεγοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 
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Ριο αναλυτικά, οι Ρράξεισ περιλαμβάνουν τρεισ (3) κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων κακϊσ και οριηόντιεσ 

υποςτθρικτικζσ. Ειδικότερα, οι κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφν ςτθν: 

 Διοργάνωςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, 

ςε ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία τθσ επικράτειασ με ενιαίο αναμορφωμζνο πρόγραμμα, όπωσ 

αυτό ιςχφει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του «Νζου Σχολείου». 

 Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ διαδραςτικϊν μουςικό 

κεατρικϊν παραςτάςεων, θ οποία κα γίνει παράλλθλα με τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια 

τθσ παράςταςθσ. 

 Δθμιουργία διαδικτυακοφ κόμβου ςτο www.nationalopera.gr και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ. 

Οι οριηόντιεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφν ςτθν: 

 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ρράξθσ 

 Ρροβολι και Δθμοςιότθτα 

 Εξωτερικι αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ 

 Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ 

Οι επιμζρουσ Δράςεισ τθσ Ρράξθσ περιγράφονται παρακάτω, ενϊ επιπλζον αποτυπϊνονται τα 

κφρια ορόςθμα και θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των κφριων δράςεων εξ αυτϊν: 

Δράςθ 1: Διοργάνωςθ Ρεριοδείασ 

Θ Δράςθ περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ προετοιμαςίασ κακϊσ και υλοποίθςθσ τθσ περιοδείασ κατά τα 

Σχολικά Ζτθ 2011-2012 και 2012-2013 με περίπου εβδομιντα (70) διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ 

παραςτάςεισ για παιδιά 6-12 ετϊν ςε ςχολεία τθσ επικράτειασ και ςυγκεκριμζνα ςε επιλεγμζνα 

ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (αφορά το ςφνολο 

των 3 Ρράξεων).  

Θ Δράςθ περιλαμβάνει τα κάτωκι αναφερόμενα ςτάδια: 

Α) Ρροετοιμαςία Ρεριοδείασ 

Κατά τθν περίοδο από τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ζωσ ςιμερα ζχουν γίνει όλεσ εκείνεσ οι απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ ϊςτε τόςο κατά το Σχολικό Ζτοσ 2011-2012 όςο και κατά το Σχολικό ζτοσ 2012-2013 να 

μποροφν γίνουν οι παραςτάςεισ, και ειδικότερα: 

 Επιλογι ζργου (θ όπερα του G. Rossini «O Κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ») ςε ςυνεργαςία με τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ   

 Διαςκευι διαδραςτικοφ ζργου 

 Διενζργεια ακροάςεων και επιλογι καλλιτεχνϊν κακϊσ και ςυντελεςτϊν παραγωγισ 

 Επιλογι κατάλλθλων Σχολικϊν Μονάδων (βλ. Ρρόγραμμα Ραραςτάςεων-Ραράρτθμα Δ)  

μετά από αποςτολι ερωτθματολογίων, ςυλλογι αιτθμάτων και διενζργεια επί τοπίων 
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ελζγχων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 

Υπουργείου Ραιδείασ  

 Ενεργοποίθςθ προμθκειϊν υλικϊν καταςκευϊν, τεχνικισ κάλυψθσ και λοιπϊν υλικϊν 

αναγκαίων για τθν προετοιμαςία και διενζργεια παραςτάςεων 

Β) Διενζργεια Ρεριοδείασ  

Κατά τθν περίοδο από τον Μάιο του 2012 ζωσ τον Ιοφνιο του 2013  θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι πρόκειται 

να οργανϊςει μία ομάδα από καλλιτζχνεσ, θ οποία κα περιοδεφςει ανά τθν Ελλάδα ςε διαφορετικζσ 

ςχολικζσ μονάδεσ, παρουςιάηοντασ τθν όπερα αλλά και γενικά το μουςικό Θζατρο.  

Εκτιμάται ότι κάκε διαδραςτικι παράςταςθ κα διαρκεί 2 θμζρεσ, εκ των οποίων θ μία κα αφιερϊνεται 

ςτο ςτιςιμο τθσ παράςταςθσ και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για αυτό 

που πρόκειται να παρουςιάςουν και να παρακολουκιςουν, ενϊ θ άλλθ ςτθ διενζργεια τθσ 

παράςταςθσ. Οι μακθτζσ κα ςυμμετζχουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, τόςο ςτο ςτιςιμο 

των ςκθνικϊν όςο και ςτθν υλοποίθςι τθσ, με ειδικοφσ ρόλουσ που κα κλθκοφν να διαδραματίςουν 

προκειμζνου να καταλάβουν και να αξιολογιςουν από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ μία παράςταςθ.  

Για τθν υλοποίθςθ των περιοδειϊν των καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων κα ςυςτακεί αμειβόμενθ 

περιοδεφουςα ομάδα, θ οποία κα είναι υπεφκυνθ ςτο αντικείμενό τθσ για τθν προετοιμαςία και τθ 

διενζργεια των παραςτάςεων κακϊσ και για τθν επί τόπου εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ενδεικτικά, θ περιοδεφουςα ομάδα κα αποτελείται ςυνολικά από περίπου 73 άτομα,  ειδικοτιτων 

όπωσ μονωδοί, μαζςτροι, μουςικοί, χορευτζσ, οδθγόσ ςκθνισ, πιανίςτεσ, εκπαιδευτζσ, φροντιςτζσ, 

ενδφτριεσ, ςκαρίςτεσ, καλλιτεχνικόσ επιμελθτισ, φωτιςτζσ, μακιγιζρ, κομμωτζσ κλπ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ κα απαιτθκοφν υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ  κακϊσ και 

υπθρεςίεσ μεταφοράσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ςκθνικϊν, κοςτουμιϊν, λοιποφ εξοπλιςμοφ κλπ.) 

με φορτθγό που κα παραχωρθκεί από τθ Λυρικι Σκθνι για τισ ανάγκεσ του Ζργου. Τα ζξοδα του 

φορτθγοφ όπωσ καφςιμα, αςφάλεια ςζρβισ, πορκμεία, διόδια κλπ κα χρεωκοφν ςτο εν λόγω Ζργο. 

Ζωσ  30/11/2012 ζχει γίνει θ  

 Διενζργεια 26 εκ των 70 διαδραςτικϊν παραςτάςεων  

 8 κατά το Σχολικό ζτοσ 2011-2012 ςε Δθμοτικά Σχολεία τθσ Αττικισ,  

 18 κατά το νζο Σχολικό ζτοσ 2012-2013  (ζναρξθ Οκτϊβριοσ 2012 ολοκλιρωςθ Ιοφνιοσ 

2013) 

Δράςθ 2: Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι κα υλοποιιςει εκτόσ των παραςτάςεων και ανάλογο 

αρικμό εκπαιδεφςεων προκειμζνου να εμφυςιςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων όχι 

μόνο τθν αγάπθ και τον ενκουςιαςμό αλλά και τθ μεκοδολογία για το πϊσ να ανζβει μια ποιοτικι 

μουςικό-κεατρικι παιδικι παράςταςθ με τθν ουςιαςτικι βοικεια των μακθτϊν τουσ. 
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Ρροκειμζνου τα εκπαιδευτικά εργαςτιρια να ζχουν ουςιαςτικά αποτελζςματα και οφζλθ 

αποφαςίςτθκε να ακολουκθκεί θ επί τόπου εκπαίδευςθ κατά τθν προετοιμαςία και κατά τθ 

διενζργεια μιασ παράςταςθσ (on the job training για 2 θμζρεσ). Θ εκπαίδευςθ κα υλοποιείται 

παράλλθλα με το ανζβαςμα (1θ θμζρα) και τθ διενζργεια των παραςτάςεων (2θ θμζρα) ανά ςχολείο, 

όπου οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων του ίδιου του ςχολείου όςο και αυτοί 

των ςχολείων τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ κα δφναται να ςυμμετζχουν κατά το ςτιςιμο και τθ 

διενζργεια τθσ παράςταςθσ.  

Για το λόγο αυτό: 

1. Υπάρχουν ςτθν περιοδεφουςα ομάδα (όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ Δράςθ 1) εκπαιδευτζσ 

με εξειδίκευςθ ςε ειδικότθτεσ όπωσ ιςτορικοί μουςικολόγοι, τραγουδιςτζσ όπερασ, χορευτζσ, 

ηωγράφοι, τεχνικοί ςκθνισ, θκοποιοί, μουςικοί οι οποίοι κα παρζχουν υπθρεςίεσ on the job training.  

2. Ζχει παραχκεί κατάλλθλο εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικοφ, το οποίο κα περιλαμβάνεται ςε 

ζνα εκπαιδευτικό πακζτο, το οποίο κα διανζμεται τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν 

ειδικοτιτων του ίδιου του ςχολείου όςο και ςε αυτοφσ των ςχολείων τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ (δθλ. 

τουλάχιςτον ςε 5 εκπαιδευτικοφσ ανά παράςταςθ, και περίπου ςε 350 εκπαιδευτικοφσ ςτο ςφνολο των 

70 παραςτάςεων μζςω των 3 Ρράξεων). Ενδεικτικά, το εκπαιδευτικό πακζτο κα περιλαμβάνει βιβλίο 

με κόμικσ (αναπαράςταςθ μιασ παιδικισ όπερασ που μπορεί να ανεβεί ςτο μζλλον) με ςχετικό cd, 

φιγοφρεσ κουκλοκζατρου-όπερασ, εγχειρίδιο για το ανζβαςμα μιασ ποιοτικισ παράςταςθσ κ.α., ϊςτε 

οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτθν προετοιμαςία και ςτθ διενζργεια των παραςτάςεων να 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα βαςικά εργαλεία και τισ μεκοδολογίεσ ϊςτε ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ 

να μποροφν να κάνουν τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων. 

Εκτόσ των ανωτζρω, επιςθμαίνεται ότι εφλογο διάςτθμα πριν τθ διενζργεια κάκε παράςταςθσ ανά 

δθμοτικό κα αποςτζλλεται ςχετικό υποςτθρικτικό υλικό (προετοιμαςίασ παράςταςθσ) ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, το οποίο περιζχει πλθροφορίεσ για τθ παράςταςθ, οδθγίεσ των 

ειδικϊν καταςκευϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα ςκθνικά και κοςτοφμια τθσ παράςταςθσ, 

περιγραφι των δράςεων που κα λάβουν χϊρα για τθν διενζργεια τθσ παράςταςθσ κακϊσ και 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εμπλοκι τθσ ομάδασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθ 

διαδραςτικι διαδικαςία (όπωσ παρτιτοφρα για προετοιμαςία τραγουδιοφ, οδθγίεσ για τθν καταςκευι 

κάποιων ςτοιχείων ςκθνικϊν κ.α.).  Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία με 

τθν ςχολικι κοινότθτα, οφτωσ ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν ενεργι εμπλοκι ςτο ςτιςιμο τθσ παράςταςθσ 

και αντίςτοιχα οι εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να αφομοιϊςουν και να είναι ςε κζςθ να μεταφζρουν 

αυτι τθν εμπειρία τουσ.  

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω Δράςθσ είναι μετά το πζρασ των παραςτάςεων, οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί  να είναι ςε κζςθ ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ (να ανεβάηουν τισ δικζσ τουσ μουςικό-

κεατρικζσ παραςτάςεισ ςτθριηόμενοι τόςο ςτθν τεχνογνωςία που αποκόμιςαν από τθν επί τόπου 

εκπαίδευςθ, όπωσ και από το υλικό που κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και περιλαμβάνεται ςτο 

εκπαιδευτικό πακζτο. 
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Ζωσ  30/11/2012 ζχει γίνει θ  

 Εκπόνθςθ του ζντυπου Οδθγοφ Ρροετοιμαςίασ Ραράςταςθσ και περιγραφισ των δράςεων 

προσ εκπαιδευτικοφσ, προετοιμαςία κιβωτίου με υλικά για τθν διαδραςτικι ςυμμετοχι 

των παιδιϊν και αποςτολι τουσ ςτα πρϊτα ςχολεία 

 Διενζργεια 26 εκ των 70 εκπαιδεφςεων εκπαιδευτικϊν κατά τθν 1θ εκ των 2 θμερϊν τθσ 

παράςταςθσ 

Δράςθ 3: Δθμιουργία δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 

Στο πλαίςιο τθσ εν λόγω Δράςθσ κα δθμιουργθκεί ξεχωριςτόσ δικτυακόσ κόμβοσ τθσ Ρράξθσ με 

αναρτθμζνο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

(www.nationalopera.gr), ο οποίοσ κα λειτουργεί: 

 ωσ τόποσ εκπαίδευςθσ παρζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ςε ψθφιακι μορφι το 

εκπονθκζν εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό (εκπαιδευτικό πακζτο) κακϊσ και λοιπό 

υλικό που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και εκείνα τα βαςικά εργαλεία και τισ 

μεκοδολογίεσ που απαιτοφνται,  ϊςτε ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ οι εκπαιδευτικοί να 

ζχουν τθ βάςθ για τθ δθμιουργία μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων  

 ωσ ειδικι βάςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν (οδθγιϊν, αρχειακοφ υλικοφ, άρκρων, 

δραςτθριοτιτων κλπ), προκειμζνου τόςο οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμμα 

όςο και εκπαιδευτικοί από όλθ τθν Ελλάδα να μποροφν να ενθμερωκοφν και να αναηθτοφν 

ςυμβουλζσ και λφςεισ για το ανζβαςμα μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων και τθ διδαςκαλία 

μακθμάτων καλλιτεχνικισ φφςεωσ, ενϊ οι μακθτζσ κα μποροφν μζςω τθσ χριςθσ του 

ψθφιακοφ υλικοφ να διευρφνουν τα ενδιαφζροντα και τισ γνϊςεισ τουσ 

 ωσ τόποσ ενθμζρωςθσ για τθν πορεία εξζλιξθσ τθσ Ρράξθσ  

Αποςτολι του κόμβου είναι προςφζρει ενθμζρωςθ για παραγωγζσ υψθλισ ποιότθτασ, όπερεσ, 

μπαλζτα, οπερζτεσ, όπερεσ για παιδιά και ρεςιτάλ κακϊσ και ενθμζρωςθ για εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευκφνονται ςε θλικιακζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Ο ςυγκεκριμζνοσ 

κόμβοσ κα αποτελζςει μία ανοικτι και δυναμικι διαδικτυακι κοινότθτα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και 

αναηιτθςθσ, διαλόγου και πολιτιςτικισ ενθμζρωςθσ, όπου όλοι ζχουν πρόςβαςθ και δικαίωμα 

ςυμμετοχισ. 

Στόχοσ του είναι να αποτελζςει μία μόνιμθ δομι θ οποία ςυνιςτά βάςθ δεδομζνων για μελλοντικζσ 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Με τον τρόπο αυτό, ωφελοφμενοι κα είναι μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ 

όχι μόνο τθσ ςχολικισ περιόδου που κα υλοποιθκεί θ Ρράξθ αλλά και όλων των μελλοντικϊν γενεϊν. 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ εν λόγω Δράςθσ αποτελεί θ υλοποίθςθ 

όλων των ενεργειϊν  που απαιτοφνται προκειμζνου να γίνει θ παραγωγι ςε ψθφιακι μορφι του 

εκπονθκζντοσ εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικοφ υλικοφ κακϊσ και λοιποφ υλικοφ που κα παραχκεί ςτο 

πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, θ παροχι δυνατότθτασ αξιοποίθςισ του από τθν Ψθφιακι Εκπαιδευτικι 

Ρλατφόρμα που ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
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Μάκθςθ (Ρρόςκλθςθ υπ’αρ. 61), θ ενςωμάτωςι του ςτο δικτυακό τόπο κακϊσ επίςθσ και θ τεχνικι 

υποςτιριξθ ςτθν επικαιροποίθςθ του υλικοφ.  

Ζωσ  30/11/2012 ζχει γίνει θ ζναρξθ  

 εργαςιϊν διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ πλθροφορίασ του 

Δικτυακοφ κόμβου τθσ Ρράξθσ κακϊσ και προςαρμογισ του ςτον κεντρικό Δικτυακό κόμβο 

τθσ Ε.Λ.Σ. 

 τθσ  ψθφιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

Δράςθ 4: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ρράξθσ 

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί ο 

επιχειρθςιακόσ ςυντονιςμόσ και θ οργάνωςθ τθσ ςυνολικισ Ρράξθσ, κακϊσ και ο εφοδιαςμόσ με τισ 

αναγκαίεσ προμικειεσ, μζςω των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικαςιϊν (Διαγωνιςμϊν),  ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ, ζχει ςυςτακεί Ομάδα Ζργου, με ςκοπό τθν οργάνωςθ, 

παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και των επιμζρουσ φάςεων 

τθσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί τόςο θ ομαλι και απρόςκοπτθ υλοποίθςι τθσ όςο και θ άρτια 

ποιότθτα των τελικϊν παραδοτζων και των αναμενόμενων αποτελεςμάτων τθσ Ρράξθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται θ διενζργεια επί τόπου δειγματολθπτικϊν ελζγχων, θ λιψθ αναγκαίων 

μζτρων κακϊσ και οιαδιποτε ενζργεια απαιτείται τόςο από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όςο και από 

λοιπά άμεςα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για τθν επίλυςθ ζκτακτων 

προβλθμάτων. 

Ενδεικτικά, αρμοδιότθτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου είναι: 

 Κατάρτιςθ «Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ 

Οικονομικοφ Αντικειμζνου» τθσ Ρράξθσ, ο οποίοσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα 

εξισ: κακοριςμό πλαιςίου υλοποίθςθσ ζργου, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, κεςμικζσ 

απαιτιςεισ ζργου, πλαίςιο δθμοςιότθτασ ζργου 

 Σφνταξθ των Αποφάςεων Υλοποίθςθσ με ίδια μζςα για το Υποζργο τθσ Αυτεπιςταςίασ 

 Σφνταξθ των Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και τροποποιιςεισ αυτϊν 

 Ραρακολοφκθςθ προόδου και εφαρμογισ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. Ρεριλαμβάνει 

ενδεικτικά τα εξισ: τιρθςθ / ενθμζρωςθ Φακζλου Ρράξθσ, παρακολοφκθςθ & Ζλεγχο 

Ρροόδου Ρράξθσ, επικαιροποίθςθ χρονοδιαγράμματοσ και καταγραφι τυχόν αποκλίςεων. 

 Διαχείριςθ τυχόν προβλθμάτων και αλλαγϊν.  

 Διοργάνωςθ των θμερίδων 

 Σφνταξθ και υποβολι εκκζςεων και αναφορϊν όπου αυτό απαιτείται και όπωσ αναφζρονται 

ςτο Σφμφωνο Αποδοχισ Πρων τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ. 
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 Σφςταςθ και Συγκρότθςθ των απαραίτθτων Επιτροπϊν (αξιολόγθςθσ, ενςτάςεων, παραλαβισ 

κλπ) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ Διατάξεισ για όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ Διαγωνιςμοφσ κ.α. 

Επιπλζον τθσ Ομάδασ Ζργου, κα υπάρχουν και ειδικοί ςυνεργάτεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, οι οποίοι κα 

ςυνεπικουροφν τθν Ομάδα Ζργου / Υπεφκυνο Ζργου / Υποζργων και κα παρζχουν υποςτιριξθ ςε 

κρίςιμεσ ενζργειεσ και αποφάςεισ που κα απαιτθκοφν να γίνουν άμεςα από τθν ΕΛΣ, ενδεικτικά όπωσ: 

α) ςτθν εκπόνθςθ  ςχεδίων επί των άμεςων καίριων εγγράφων που ζχει υποχρζωςθ να ςυντάξει θ ΕΛΣ 

ωσ Δικαιοφχοσ (π.χ. Σχζδιο Τεχνικοφ Δελτίου Υποζργου αυτεπιςταςίασ, Σχζδιο Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και 

Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου, Τροποποίθςθ 

Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με χριςθ ιδίων μζςων για το υποζργο αυτεπιςταςίασ (εφόςον απαιτθκεί), 

Σχζδιο αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου κλπ), β) ςτθν εκπόνθςθ  Τευχϊν Διακιρυξθσ (όπωσ το 

Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ  Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ Τεχνικοφ Συμβοφλου Υποςτιριξθσ) κακϊσ και γ) ςτθν 

προςαρμογι του Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ ΕΛΣ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του κεςμικοφ 

πλαιςίου του ΕΣΡΑ,  ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν ομαλι και απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του 

Ζργου.  

Ζωσ  30/11/2012 ζχει γίνει θ εκπόνθςθ οδθγϊν, χρονοδιαγραμμάτων, αποφάςεων αυτεπιςταςία, ΤΔΥ 

και λοιπϊν απαραίτθτων εγγράφων ενϊ ζχει ολοκλθρωκεί και το ζργο των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν με 

τθ παράδοςθ των τυπικϊν τουσ παραδοτζων. 

Δράςθ 5: Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ 

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ που είναι 

απαραίτθτεσ τόςο για τθν προβολι του αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων 

αλλά και για τθν προβολι τθσ Ρράξθσ ωσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ των ενεργειϊν τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και διάδοςθ του ςκοποφ 

και των αποτελεςμάτων τθσ εν λόγω Ρράξθσ κακϊσ και τθσ φιλοςοφίασ τθσ εκπαιδευτικισ 

μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου»  περί ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και αξιοποίθςθσ του 

πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ (Σχολείου του 21ου αιϊνα), που αποςκοπεί ςτθν ενεργό ςυμμετοχι και 

εμπλοκι τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτθν υλοποίθςθ του οράματοσ του «Νζου Σχολείου».  

Ενδεικτικά, οι ενζργειεσ αυτζσ αφοροφν ςτθ διενζργεια δφο (2) θμερίδων τόςο κατά τθ διάρκεια όςο 

και με τθ λιξθ του προγράμματοσ, ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο και ςε δικτυακοφσ τόπουσ υψθλισ 

επιςκεψιμότθτασ, αναπαραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ (όπωσ αφίςεσ, banners, 16ςζλιδο 

φυλλάδιο, υλικό προετοιμαςίασ παραςτάςεων, υλικό θμερίδων δθλ. τισ προςκλιςεισ (με τουσ  

φακζλουσ) προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ των θμερίδων, τουσ φακζλουσ των θμερίδων (μπλοκ 

ςθμειϊςεων, ςτυλό, ςελιδοδείκτεσ, πρόγραμμα θμερίδασ κλπ.) και λοιποφ υλικοφ (όπωσ t-shirts, 

καπζλα κλπ) με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των άμεςα και ζμμεςα ωφελοφμενων (πχ. Εκπαιδευτικοί 

Αϋκμιασ Εκπαίδευςθσ, μακθτζσ, Σχολικοί Σφμβουλοι, γονείσ κ.τ.λ.), τα οποία κα διανεμθκοφν ςτισ 

Σχολικζσ Μονάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν Ρράξθ, ςτισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ 

Δ/νςεισ και Γραφεία Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και όπου αλλοφ κρικεί ςκόπιμο για τθν καλφτερθ 

προβολι του αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ και τθν αποτελεςματικότερθ διάδοςθ των ποιοτικϊν-ποςοτικϊν 

αποτελεςμάτων τθσ ςτθν εκπαιδευτικι – μακθτικι κοινότθτα τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςε 

όςουσ άλλουσ εμπλζκονται και ωφελοφνται από τθν εν λόγω Ρράξθ. 
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Πλεσ οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και προβολισ κα υλοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι 

Αρχι, με όποιο τρόπο κρίνεται πιο πρόςφοροσ και αποτελεςματικόσ.  

Σφμφωνα με τον τρζχοντα προγραμματιςμό θ 1θ θμερίδα ζχει ςχεδιαςτεί να λάβει χϊρα ςτισ αρχζσ 

Δεκεμβρίου, ενϊ θ δεφτερθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιοδείασ. 

Δράςθ 6: Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ 

Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ αυτισ διενεργείται ο παρϊν Διαγωνιςμόσ. 

Δράςθ 7: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ 

Θ Δράςθ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν εξειδικευμζνου και ζμπειρου Συμβοφλου ο οποίοσ 

κα υποςτθρίξει τθν Ομάδα Ζργου και τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ και 

κα παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ ςε ηθτιματα οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

κακ όλθ τθν περίοδο τθσ υλοποίθςισ τθσ μζχρι το τελικό κλείςιμο. Θ Δράςθ αυτι ζχει ανατεκεί ςε 

Ανάδοχο εταιρεία μζςω Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ. 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, το οποίο εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

Υποζργου 1 με τίτλο «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ», των Ρράξεων 

«Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», οι οποίεσ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 

2 και 3 αντίςτοιχα του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013, αφορά ςτθν:  

 Ανάπτυξθ πλιρουσ και τεκμθριωμζνθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των 

Ρράξεων. 

 Ροιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των Ρράξεων ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα με βάςθ τθν επιςτθμονικι μζκοδο και τθν διενζργεια ζρευνασ πεδίου.  

Το  αντικείμενο  του  Διαγωνιςμοφ  προςδιορίηεται αναλυτικότερα  ςτο παράρτθμα Α τθσ  παροφςασ  

Ρροκιρυξθσ. Επειδι οι Ρράξεισ αυτζσ ςυνκζτουν ζνα ενιαίο Ζργο, ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν 

κα αναφζρονται ωσ «Ζργο» εκτόσ των περιπτϊςεων όπου θ φφςθ των υπθρεςιϊν αφορά μεμονωμζνα 

τισ Ρράξεισ.   

ΑΘΟ 3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ - ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ  

1. Για τθν ομαλι εκτζλεςθ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθριςει ςυγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιγράφονται ςτο 

παρόν Άρκρο και ςε ςυνάρτθςθ με τα κάτωκι αναφερόμενα Ραραδοτζα.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του εντόσ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον το 

κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, εκπλθρϊνοντασ παράλλθλα τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τον Ανάδοχο 

μζχρι τθσ χρονικισ αυτισ ςτιγμισ.  

3. Το ζργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τθν παράδοςθ των ακόλουκων 2 (δφο) Ραραδοτζων, τα οποία 

παραδίδονται ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
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Α. ΡΑΑΔΟΤΕΑ: 

Ραραδοτζο 1 (Ρ1): Αποτφπωςθ του πλαιςίου εφαρμογισ του προγράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά 

ςτα Δθμοτικά Σχολεία» και ανάπτυξθ πλιρουσ μεκοδολογίασ, εργαλείων αξιολόγθςθσ των Ρράξεων 

κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ για τθν αξιολόγθςθ των Ρράξεων. 

 

Ραραδοτζο 2 (Ρ2):  Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων 

 

Β. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ:  

Ζνα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των φάςεων του Ζργου, παρουςιάηεται παρακάτω: 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

Τ0 Υπογραφι Σφμβαςθσ 

Ρ1 Τ0  + ζνασ (01) μινασ  

Ρ2 Τ0  + οκτϊ (08) μινεσ 

 

Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν του Αναδόχου και ο χρονοπρογραμματιςμόσ των 

ενεργειϊν από τον Ανάδοχο κα κακοριςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προκειμζνου να 

αποφευχκεί ο προγραμματιςμόσ Δράςεων του Ζργου ςε χρονικά διαςτιματα όπου οι Σχολικζσ 

Μονάδεσ είναι κλειςτζσ (π.χ. Χριςτοφγεννα,  Ράςχα κλπ). 

Στθν Ρροςφορά τουσ οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να παρακζςουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

εργαςιϊν, ςυμβατό με τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ του ζργου που κα ακολουκθκεί. 

Κατά τθν εκπόνθςθ του χρονοδιαγράμματοσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το ενδεικτικό 

πρόγραμμα των παραςτάςεων, το οποίο παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Δ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα μετάκεςθσ του ανωτζρω χρόνου παράδοςθσ των 

παραδοτζων, ανάλογα με τον προγραμματιςμό υλοποίθςθσ των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία» των Α.Ρ. 1, 2 και 3,  κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Αναδόχου ι ςε περιπτϊςεισ 

που είναι αδφνατθ θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από αιτίεσ που δεν οφείλονται ςε αμζλεια του αναδόχου 

(περίοδοι που οι ςχολικζσ μονάδεσ είναι κλειςτζσ, ανωτζρα βία κ.λ.π.). 

 

ΑΘΟ 4. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των Εξιντα Χιλιάδων 

ευρϊ (60.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  

2. Θ χρθματοδότθςθ του ζργου κα πραγματοποιθκεί από πόρουσ του ΕΡΕΔΒΜ  το οποίο 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςε ποςοςτό 

44,00% για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ 

τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ», 52,00% για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 

«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 3 

Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου»  και 4,00% για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Αναβάκμιςθ τθσ 
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ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ 

Ειςόδου». 

3. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων ςτο πλαίςιο των οποίων κα διενεργθκεί ο 

ςχετικόσ διαγωνιςμόσ και ειδικότερα τθν ΣΑΕ0148 και τουσ Κωδικοφσ Ρράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ01480131, 

2011ΣΕ01480130 και 2011ΣΕ01480129 από τισ οποίεσ χρθματοδοτοφνται οι ςχετικζσ Ρράξεισ. 

 

ΑΘΟ 5. ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Θ διάκεςθ του αναλυτικοφ τεφχουσ Ρροκιρυξθσ γίνεται είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (www.nationalopera.gr) είτε με παραλαβι από τθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ μεταξφ 10:00 και 15:00, από τον αρμόδιο υπάλλθλο, κ. Ραναγιϊτθ Διμο, τθλ. 210-3711256, 

fax. 210- 3711279.  

2. Θ παραλαβι τθσ Ρροκιρυξθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με courier. Σε περίπτωςθ παραλαβισ 

τθσ Ρροκιρυξθσ μζςω courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ 

και ςωςτι παράδοςθ τθσ. 

3. Οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ 

ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων, εφόςον δε διαπιςτϊςουν 

οποιαδιποτε παράλειψθ οφείλουν να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου 

να παραλάβουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται για τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των εγγράφων 

του παρόντοσ διαγωνιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτο διαδίκτυο. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ 

οποιαςδιποτε παράλειψθσ ι ςφάλματοσ, υπερτεροφν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία 

τθροφνται ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων, ςχετικά με το τεφχοσ τθσ 

προκιρυξθσ και τθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, είναι θ κα. Αγγελικι Τζντηερθ, ςτζλεχοσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, κακθμερινϊσ από τισ 10.00 π.μ. ζωσ τισ 15.00 μ.μ.  

Στοιχεία Επικοινωνίασ:  

Τθλ.:  210-3711200 , 210-3711310 

Fax :  210-3711279 

Email: tentzeri@nationalopera.gr, 

ΑΘΟ 6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ειδικότερα δε: 

1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριςθ, Ζλεγχοσ και  Εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για 

τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ τροποποιικθκε και  ιςχφει. 

2.  Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 
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3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2273/1994 «Εκνικό κζατρο, Κρατικό κζατρο Βορείου Ελλάδοσ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Τθν υπ. αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υ.Α. Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και  ιςχφει. 

5. Το ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» όπωσ ιςχφει με αναλογικι 

εφαρμογι. 

6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

όπωσ ιςχφει με αναλογικι εφαρμογι. 

7. Τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΚ) Υπ. Αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Ιουλίου 2006 και 1828/2006 

τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006. 

8. Τθν υπ. αρικμ. πρωτ.: 5626/29-11-2012  Απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΣ περί: 

 ζγκριςθσ τευχϊν και διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ 

 ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ 

9. Τθν υπ. Αρικμ. Ρρωτ. 366/27-01-2012 Απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΣ περί: 

Σφςταςθσ  Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΥ) του Υποζργου 1 με ζργο τθν παραλαβι 

του ςυνόλου των παραδοτζων που κα προκφψουν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1, ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτισ εγκεκριμζνεσ αποφάςεισ αυτεπιςταςιϊν και ςτισ τροποποιιςεισ αυτϊν 

κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ/ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν. 

10.  Τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Α. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, επί ποινι αποκλειςμοφ, ζχουν: φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ζνωςθ/κοινοπραξία αυτϊν που λειτουργοφν νόμιμα, 

διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία και αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφοφσ 

αντικειμζνου με αυτό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Ωσ ςυναφοφσ αντικειμζνου ζργα νοοφνται τα ζργα αξιολόγθςθσ Ζργων ι Ρρογραμμάτων ςτο 

αντικείμενο των οποίων  περιλαμβάνεται: 

 Κατάρτιςθ και ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων και διεξαγωγι ςυνεντεφξεων 

 Συλλογι των παραπάνω (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ), επεξεργαςία και εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ επιςτθμονικϊν εργαλείων 

 Ροιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ 

ι/και κατάρτιςθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ πρζπει να πλθροφν τισ 

κάτωκι προχποκζςεισ όςον αφορά τθν προςωπικι τουσ κατάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

απαίτθςθσ για εγγραφι ςε Επιμελθτιριο ι ανάλογο φορζα, τθ χρθματοοικονομικι τουσ επάρκεια, τισ 

τεχνικζσ-επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ: 
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1.  α)  Να μθν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα  αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρ. 43 του ΡΔ 60/2007 ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ,  

τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ  ψευδορκίασ ,τθσ δωροδοκίασ  και τθσ  δόλιασ χρεωκοπίασ. 

β) Στισ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, να μθν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 

απόφαςθ οι διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και τισ προςωπικζσ εταιρείεσ 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) ,ο πρόεδροσ και  ο διευκφνων ςφμβουλοσ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κακϊσ και ο  

Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτισ περιπτϊςεισ των Συνεταιριςμϊν, για κάποιο από τα  

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 

γ)  Να μθν τελοφν ςε πτϊχευςθ και,  επίςθσ, να μθν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

δ) Να είναι  ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ  αςφάλιςθσ 

(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ  τουσ. 

ε)  Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι ςε ανάλογο φορζα που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ που διζπουν τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.    

ςτ)  Ειδικότερα τα νομικά πρόςωπα, να μθν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (Aϋ101) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, να μθν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό 

άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

Οι ανωτζρω προχποκζςεισ προςωπικισ κατάςταςθσ κα πρζπει να πλθροφνται από κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ οικονομικϊν φορζων. 

2)   Ο μζςοσ όροσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ και ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν τουσ 

που αφορά ζργα ανάλογου αντικειμζνου με αυτό του προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ να είναι 

μεγαλφτεροι ι ίςοι από το 100% του προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) του 

παρόντοσ διαγωνιςμοφ και το 100% του προχπολογιςμοφ (άνευ Φ.Ρ.Α.) του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

αντίςτοιχα, κατά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ 

χριςεισ (2009, 2010 και 2011).  

3) Να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τα 5 (πζντε) τελευταία ζτθ, 2 (δφο) τουλάχιςτον ζργα ανάλογου 

αντικειμζνου με αυτό του προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ.  

4) α) Τα  ςτελζχθ του υποψθφίου που κα αναλάβουν το ρόλο του Υπευκφνου Ζργου- ΥΕ (Project 

Manager) (ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ του ζργου και θγείται αυτοφ) και του Αναπλθρωτι Υπεφκυνου 

Ζργου (εφόςον οριςτεί αντίςτοιχοσ ςτθν προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου), πρζπει να διακζτουν  

τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία, επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: 

 Ρτυχίο Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρζντε (5) τουλάχιςτον χρόνια αποδεδειγμζνθσ προχπθρεςίασ ςε κζςεισ Project Management 

ζργων αντίςτοιχου οικονομικοφ μεγζκουσ. 

 Τρία (3) τουλάχιςτον χρόνια αποδεδειγμζνθσ προχπθρεςίασ ςε ςυναφζσ αντικείμενο με αυτό τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ. 
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 Αποδεκτό κεωρείται μζροσ των ανωτζρω χρονικϊν διαςτθμάτων να ςυμπίπτει.  Θ εμπειρία ςε 

Project Management πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. 

 

β) Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του υποψθφίου (Δφο (2) τουλάχιςτον) κα πρζπει να είναι απόφοιτοι 

Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ και να διακζτουν τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα προςόντα και 

ακροιςτικά να καλφπτουν το ςφνολο των απαιτιςεων : 

 αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία/ εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων και 

διεξαγωγι ςυνεντεφξεων 

 αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία/ εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων, επεξεργαςία, 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων με τθ χριςθ επιςτθμονικϊν εργαλείων (π.χ. ςτατιςτικοφ πακζτου) και 

αξιολόγθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων 

 αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία/ εμπειρία δφο (2) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ αξιολόγθςθσ 

Συγχρθματοδοτοφμενων  Ζργων ι Ρρογραμμάτων 

 αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία/ εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ ςτθν αξιολόγθςθ ζργων ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ ι/και κατάρτιςθσ. 

Ωσ προσ τισ ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ: 

(α) Οι ανωτζρω ελάχιςτζσ προχποκζςεισ των ςθμείων 2, 3 και 4,  μπορεί να καλφπτονται  και 

ακροιςτικά από μζροσ ι το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία 

(β) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ των υπθρεςιϊν, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

(γ) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα πρζπει να ορίηεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν 

ζνωςθ/κοινοπραξία και κατϋ επζκταςθ τθσ αμοιβισ τουσ. 

(δ) Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 

τθν ίδια τιμι.         

(ε) Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ.   

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ 

αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου.  

(ςτ) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ  νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν 

προςφορά. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ που ο παρόν διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιλθφκεί ςε οριςμζνθ νομικι μορφι (κοινοπραξία) και θ 

ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το πράξει. 
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Β. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε χειρόγραφθ προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 

κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, θ δε Επιτροπι, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 

διόρκωςθ ι προςκικθ.  

Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς` αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά  τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ (Επιτροπι). 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των εργαςιϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ υποβολισ προςφορϊν. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, προςφορζσ που 

υποβάλλονται για τμιμα των εργαςιϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, δεν γίνονται δεκτζσ 

αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Σε περίπτωςθ που οι προςφζροντεσ προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

ςυγκεκριμζνο τμιμα των ηθτοφμενων από τθν παροφςα προκιρυξθ υπθρεςιϊν και εργαςιϊν, 

οφείλουν να κακορίςουν ςτθν προςφορά τουσ αναλυτικά τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και υπθρεςίεσ, 

κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν, υποβάλλοντασ μαηί με τθν προςφορά τουσ ςχετικό 

ςυμφωνθτικό ςτο οποίο να δθλϊνεται ρθτά θ δζςμευςθ των υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ των 

ανατικζμενων από τον προςφζροντα εργαςιϊν και υπθρεςιϊν. Σε μια τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ 

ευκφνθ του προςφζροντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που αυτόσ αναδειχκεί 

ανάδοχοσ 

 

ΑΘΟ 8. ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό για ενενιντα (90) θμζρεσ 

από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που κα αναφζρουν 

θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ μικρότερθ τθσ παραπάνω αναγραφόμενθσ, κα απορρίπτονται. Θ ιςχφσ των 

προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν 

από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με ανωτζρω.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει 

αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον,  οπότε οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί εγγράφωσ, πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με 

όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

 

ΑΘΟ 9. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Οι προςφορζσ κα είναι Ζγγραφεσ, ςτθν Ελλθνικι και μόνο γλϊςςα και κα κατατεκοφν μζςα ςε 

Σφραγιςμζνο Κφριο Φάκελο, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:  
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                              ΡΟΣ 

                                           ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

 

 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

(Ημερομθνία Διενζργειασ     17.12. 2012) 

 «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ»  

ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1  

«Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ»  

των Ρράξεων   

«Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 

ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 που ςυγχρθματοδοτοφνται  

από τθν Ευρωπαϊκι    Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ 

 

(ΡΟΣΟΧΗ: Να  ΜΗΝ  αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία ι το Ρρωτόκολλο). 

(Η ανωτζρω ζκφραςη δεν θα αναγράφεται ςτουσ φακζλουσ   Δικαιολογητικών - Τεχνικήσ Προςφοράσ και 

Οικονομικήσ Προςφοράσ όπωσ αυτοί παρατίθενται ςτη παροφςα προκήρυξη) 

 

2. Ο ανωτζρω κφριοσ φάκελοσ προςφοράσ κα περιζχει: 

A. ανεξάρτθτο Φάκελο Δικαιολογθτικϊν και Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τισ ενδείξεισ του κφριου 

φακζλου προςφοράσ όπωσ παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ Άρκρου, εκτόσ τθσ φράςθσ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» θ οποία κα πρζπει να αντικαταςτακεί με τθν φράςθ «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ», ςε 1 (ζνα) πρωτότυπο και 1 (ζνα) αντίγραφο. Στο 

Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και αυτό κα είναι 

επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του 

ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι 

 

Συμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία 

του προςφζροντοσ: 

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου 

ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου , ζνωςθσ 

ι κοινοπραξίασ  οικονομικϊν φορζων 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ 

και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου 
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νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. Ο ανωτζρω φάκελοσ κα πρζπει 

να περιζχει τθν τεχνικι προςφορά του προςφζροντα και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD  ΜΗ  

επανεγράψιμο), εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων. 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» κα περιζχει: 

Α. 1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Α. 1.1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (με μορφι επιςτολισ) προσ τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν 

οποία αναφζρονται τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που υποβάλλουν τθν προςφορά ι θ ζνωςθ ι 

κοινοπραξία που υποβάλλει τθν προςφορά κακϊσ και τα μζλθ τουσ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ κα δθλϊνονται τα ποςοςτά ςυμμετοχισ και το είδοσ των υπθρεςιϊν ι το μζροσ αυτϊν 

που αντιςτοιχεί ςε κάκε μζλοσ κακϊσ και ο κοινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ. Επίςθσ, κα αναγράφεται θ 

χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ.  

Θ αίτθςθ υπογράφεται:  

α. Για φυςικά  πρόςωπα : είτε από το ίδιο είτε από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο (εάν ςυμμετζχει 

ςτο διαγωνιςμό μζςω αντιπροςϊπου) και φζρει κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ανεξάρτθτα από ποιοσ 

τθν υπογράφει. Σε περίπτωςθ υπογραφισ από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο, απαιτείται υποβολι 

ειδικισ εξουςιοδότθςθσ, θ οποία κα φζρει κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

β.  Για νομικά πρόςωπα : από το νόμιμο εκπρόςωπο. Για τθ νομιμοποίθςι του απαιτείται θ υποβολι 

με τθν προςφορά α) του καταςτατικοφ, ενδεχόμενων τροποποιιςεων και θ τυχόν τελευταία 

κωδικοποίθςι του, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ότι δεν ζχει περαιτζρω τροποποιθκεί και βεβαίωςθ 

μθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου και β) ςχετικι απόφαςθ/πρακτικό του αρμόδιου οργάνου περί 

ςυμμετοχισ του νομικοφ προςϊπου ςτον διαγωνιςμό και εξουςιοδότθςθσ του νομίμου εκπροςϊπου. 

γ. Για κοινοπραξίεσ : από τον κοινό εκπρόςωπο τθσ κοινοπραξίασ. Για τθ νομιμοποίθςι του απαιτείται 

θ υποβολι με τθν προςφορά του κοινοπρακτικοφ καταςτατικοφ ι ςχετικζσ εξουςιοδοτιςεισ των μελϊν 

τουσ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Για τθν υπογραφι των εν λόγω εξουςιοδοτιςεων 

εφαρμόηονται αναλόγωσ οι προθγοφμενοι παράγραφοι α, β 

δ. Για ενϊςεισ: από κάκε μζλοσ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των α,β ανωτζρω παραγράφων με τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται, ι από κοινό εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία ςυνυποβάλλεται με τθν προςφορά. 

Α. 1.2.  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε οικονομικοφ φορζα, είτε υποβάλλει προςφορά αυτόνομα 

είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, από τα οποία να προκφπτει θ νομικι του μορφι και θ νόμιμθ 

εκπροςϊπθςι του όπωσ και αναλυτικά ςτοιχεία (δομι, οργάνωςθ, επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, 

fax, e-mail κλπ) 

Α. 1.3.   Εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπρόςωπό  τουσ, υποβάλλουν 

μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.   Για τισ ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν 

φορζων το παραςτατικό δφναται να είναι κοινό ι ξεχωριςτό για κάκε μζλοσ. 

Α. 1.4. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπωσ  εκάςτοτε ιςχφει, με 

κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, με θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ , ςτθν οποία:  
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i. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

ii. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ  του ςθμείου  Α 1.α), β), γ), δ), ε), ςτ) του άρκρου 7.                                                                                                                                             

iii. Να δθλϊνεται ότι καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ωσ προσ τθν χρθματοοικονομικι τουσ 

επάρκεια και τισ τεχνικζσ-επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ, ςθμεία 2, 3 και 4 του άρκρου 7 (εκτζλεςθ 

ζργων αναλόγου αντικειμζνου με αυτό του προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ, το ςυνολικό κφκλο 

εργαςιϊν, τον κφκλο εργαςιϊν που αφορά ζργα αναλόγου αντικειμζνου με αυτό του 

προκθρυςςόμενου, προςόντα και εμπειρία ςτελεχϊν που κα αναλάβουν το ζργο). 

iv. Να δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που ορίηει θ  παροφςα προκιρυξθ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ  ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ Ανακζτουςασ ςε αυτόν, τα οποία 

οφείλει να  υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, όλα τα ανωτζρω κατά περίπτωςθ ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

κα υποβλθκοφν για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν υποβάλλει όλα τα ανωτζρω ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ που τίκενται από τθν παροφςα προκιρυξθ, αυτόσ 

αποκλείεται από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από 

ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ. 

 

 

Α.2. Τεχνικι Ρροςφορά 

Δεδομζνου ότι θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει βαρφνουςα ςθμαςία για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, 

κα πρζπει τα ςτοιχεία που ηθτοφνται, να αποδίδονται όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα ότι ο προςφζρων ζχει κατανοιςει το ζργο που 

καλείται να αναλάβει και θ μεκοδολογία που προτείνει καλφπτει τισ ανάγκεσ του ζργου. 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυντάξουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ κατά τρόπο που να αποτυπϊνει 

με ςαφινεια τον τρόπο και τα μζςα με τα οποία κα υλοποιιςουν το ζργο, και κα προτείνουν το 

κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και το ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιιςουν, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ εκπόνθςθ του ζργου που κα αναλάβουν. 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ 

αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ 

προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ. 

Οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνουν 

τισ παρακάτω  δφο (2) ενότθτεσ: 

Ενότθτα Α.2.α: Ρροςζγγιςθ και μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου 

Θ Μεκοδολογία περιλαμβάνει τθν ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ του υποψθφίου Αναδόχου για το ζργο και 

τθν αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο αυτόσ ςκοπεφει να το προςεγγίςει και να το 
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υλοποιιςει. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει με ςαφινεια τθ μεκοδολογικι 

προςζγγιςι του, αιτιολογϊντασ όπου απαιτείται τισ επιλογζσ του ςε ςχζςθ με τθν αντίλθψι του για τισ 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ζργου και απαντϊντασ τεκμθριωμζνα ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ 

παροφςασ Ρροκιρυξθσ.  

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί: 

 Στθν κατανόθςθ – εμβάκυνςθ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου και ςτθ δυνατότθτα άμεςθσ 

ανταπόκριςθσ ς’ αυτζσ. 

 Στα ενδεχόμενα προβλιματα που προβλζπεται να προκφψουν και ςτον τρόπο που προτείνεται 

να αντιμετωπιςτοφν. 

 Στθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου και τα εργαλεία υποςτιριξισ τθσ. Οι 

Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράψουν αναλυτικά τα υποςτθρικτικά μζςα και 

εργαλεία που κα αξιοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Επίςθσ, κα πρζπει να 

περιγράψουν τθ διαδικαςία ζρευνασ πεδίου και του τρόπου ςυλλογισ δεδομζνων. 

 Στθν αναλυτικι περιγραφι των πακζτων εργαςίασ και των παραδοτζων του Ζργου ςε πλιρθ 

αντιςτοίχθςθ με τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ του ζργου του. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν 

ορκολογικι προςζγγιςθ και τθν πλθρότθτα των πακζτων εργαςίασ.  

 Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, τθν αλλθλουχία των φάςεων και τθ ρεαλιςτικότθτα τθσ 

όλθσ προςζγγιςθσ. 

Ενότθτα Α.2.β: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του Ζργου 

Θ Ενότθτα «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του Ζργου» περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

 Αναλυτικό οργανωτικό ςχιμα τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 Γενικι περιγραφι των λειτουργιϊν που κα επιτελζςουν τα επιμζρουσ όργανα ι ενότθτεσ 

 Ρρόταςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ ζργου, που κα εμπεριζχει το ςχιμα και τισ ςχζςεισ των 

εμπλεκομζνων ςτθν υλοποίθςθ των Ρράξεων  

 Ρίνακασ προβλεπόμενθσ απαςχόλθςθσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, υπόδειγμα του 

οποίου δίδεται παρακάτω. Θ απαςχόλθςθ εκφράηεται ςε ανκρωπομινεσ (Α/Μ) μζχρι πρϊτο 

δεκαδικό ψθφίο 

 

Ρίνακασ: Σφνκεςθ και αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

Α/Α Στζλεχοσ1 Ειδικότθτα2 όλοσ3 

Ρακζτα Εργαςίασ 

ςτα οποία 

εμπλζκεται το 

ςτζλεχοσ 

Ανκρωπομινεσ 

Απαςχόλθςθσ4 

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ ΕΓΟΥ:  
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(1) Στζλεχοσ: 

Συμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου. Τα 

ςτελζχθ αυτά κα πρζπει να είναι τα ίδια με αυτά που ζχουν δθλωκεί ςτθν Ομάδα Ζργου ςτθν 

τεκμθρίωςθ τθσ Τεχνικισ –Επιςτθμονικισ Επάρκειασ του Υποψθφίου. Ζνα ςτζλεχοσ μπορεί να 

ζχει περιςςότερουσ από ζνα ρόλουσ ςτθν Ομάδα Ζργου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα 

ςυμπλθρϊνονται ιςάρικμεσ με τουσ ρόλουσ ξεχωριςτζσ γραμμζσ του παραπάνω πίνακα. 

  (2)Ειδικότθτα: 

Συμπλθρϊνεται θ ειδικότθτα κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

(3) όλοσ: 

Ρροςδιορίηονται ςυνοπτικά αλλά περιεκτικά, τα κακικοντα του ςτελζχουσ ςε ςχζςθ με τα 

πακζτα Εργαςίασ ςτα οποία εμπλζκεται το ςτζλεχοσ 

(4) Ανκρωπομινεσ Απαςχόλθςθσ: 

Συνολικοί Ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ του ςτελζχουσ ςτο ζργο. 

Α.2.γ. Ραραρτιματα 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπεριλάβει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά, 

Ραραρτιματα με ςτοιχεία που ο ίδιοσ επικυμεί και κρίνει απαραίτθτα για τθν Ρροςφορά του. 

 

Β. Η οικονομική προςφορά θα υποβληθεί ςε ςφραγιςμένο φάκελο οικονομικήσ προςφοράσ εντόσ 

του κφριου φακέλου προςφοράσ, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται οι ενδείξεισ του κφριου 

φακζλου προςφοράσ, εκτόσ τθσ φράςθσ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» θ οποία κα πρζπει να 

αντικαταςτακεί με τθν φράςθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ»  

Η οικονομικι προςφορά του προςφζροντα κα αποτελείται από τουσ κάτωκι Ρίνακεσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα  που παρατίκενται κατωτζρω, ςε ζνα (1) πρωτότυπο και 

ζνα (1) αντίγραφο.  

Στο Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ»  και αυτό κα είναι 

επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του 

ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ.       

Οικονομικι Ρροςφορά:  

 Ρου κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του 

προςφζροντοσ, ι ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ αυτισ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ και 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ παράταςθσ ι μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ 

αυτισ, 

 Από τθν οποία δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι επιμζρουσ προςφερόμενεσ τιμζσ ι θ ςυνολικι τιμι 

προςφοράσ, λόγω ςφάλματοσ του προςφζροντα,  

 Τθσ οποία θ ςυνολικι τιμι άνευ και ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. υπερβαίνει 

τον προχπολογιςμό του  διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτόσ  περιγράφεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ 

Ρροκιρυξθσ, 
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απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ. 

Οι πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ που υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει ο προςφζρων επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με βάςθ τα όςα ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, κακϊσ, και 

με βάςθ κάκε άλλο ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και αφορά ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Οι πίνακεσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, πρζπει να υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι 

DVD ΜΗ επανεγράψιμο) εντόσ του φακζλου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.  

Οι πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιζχουν τα ακόλουκα ςτοιχεία και να ζχουν τθν 

κατωτζρω μορφι: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΝΘΡΧΠΟ-ΜΗΝΑ) 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Θέζη ζηην ομάδα έπγος  ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ  Αμοιβή Ανθπωπομήνα (σωπίρ 

ΦΠΑ)  

Τπεύθςνορ  Έπγος/Αναπληπυηήρ 

Τπεύθςνορ Έπγος  

  

ηέλεσορ   

ηέλεσορ   

ηέλεσορ   

ηέλεσορ   

……   

 

όπου ςυμπλθρϊνονται:  

- Το "Ονοματεπϊνυμο", κάκε ςτελζχουσ ανά κατθγορία.  

- Θ Αμοιβι ανά ανκρωπομινα κάκε ςτελζχουσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ, ςτθν Αμοιβι Ανκρωπομινα κάκε ςτελζχουσ τθσ 

ομάδασ ζργου, περιλαμβάνονται κάκε δαπάνθ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Ρ.Α.  
Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Ρ.Α. 

Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 

 

Επιςθμαίνεται, ότι θ ςυνολικι τιμι οικονομικισ προςφοράσ περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα 

περιλαμβανομζνων των φόρων, τελϊν, λοιπϊν εξόδων κλπ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 

για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

 

ΑΘΟ 10. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 17 -12 -2012,  θμζρα Δευτζρα  και μζχρι 

τισ 10:00  ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διεφκυνςθ: Ρανεπιςτθμίου 39,   Τ.Κ. 105 64 

Ακινα,   3οσ όροφοσ.  

Οι προςφορζσ, μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο και κα 

παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και κα πρωτοκολλοφνται, με τθν απαραίτθτθ όμωσ 

προχπόκεςθ, ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι και τθν ανωτζρω καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν τθροφν τα 

οριηόμενα από τθ παροφςα προκιρυξθ, δεν λαμβάνονται υπόψθ.  

 

ΑΘΟ 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Το Ζργο κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, θ οποία κα προκφψει από τθν ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν. Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα αξιολογθκοφν μόνο οι 

προςφορζσ που είναι παραδεκτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ . 

2. Θ Τεχνικι Ρροςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και θ οικονομικι προςφορά με 

ςυντελεςτι 20%. 

3. Οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ αξιολογοφνται με βάςθ τα κριτιρια και τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν οργανϊνονται ςε δφο ομάδεσ με ςυγκεκριμζνουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί. 

Κριτιρια  Αξιολόγθςθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
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Α/Α Κριτιρια 

Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

(ςi) 

Βακμόσ 

Κριτθρίου 

(βi) 

Α. Ρροςζγγιςθ και Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ζργου (70%) 

Α.1 

Καηανόηζη ηυν ζηόσυν και ιδιαιηεποηήηυν ηος 

έπγος, ηπόπορ ανηιμεηώπιζηρ ηυν πποβλημάηυν 

πος ενδέσεηαι να πποκύτοςν και ανάπηςξη 

καηάλληλος ηπόπος πποζέγγιζηρ, όπυρ 

πποκύπηει από ηην πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ 

εκηέλεζηρ ηος έπγος και εκπόνηζηρ ηυν 

παπαδοηέυν 

10%  

Α.2 
Ποιόηηηα και πληπόηηηα ηηρ μεθοδολογικήρ 

πποζέγγιζηρ ηηρ αξιολόγηζηρ και ηυν 

πποηεινόμενυν επγαλείυν αξιολόγηζηρ 

20%  

Α.3 
αθήνεια ηυν πακέηυν επγαζίαρ και ηυν 

παπαδοηέυν ηος Έπγος, καθώρ και ανηιζηοίσηζη 

με ηιρ απαιηούμενερ επγαζίερ ηος έπγος ηος  

20%  

Α.4 
αθήρ πεπιγπαθή και αξιοπιζηία ηος  

σπονοδιαγπάμμαηορ 
20%  

Β. Οργάνωςθ – Διοίκθςθ του Ζργου (30%) 

Β.1 

Οπγανυηική αποηελεζμαηικόηηηα και 

λειηοςπγικόηηηα ηηρ Ομάδαρ Έπγος, όπυρ 

πποκύπηει από ηο ζσήμα οπγάνυζηρ και 

διοίκηζηρ πος πποηείνει ο Τποτήθιορ Ανάδοσορ. 

25%  

Β.2 

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ διοίκηζηρ ηος έπγος 

και ηος ζςζηήμαηορ Επικοινυνίαρ με ηοςρ 

εμπλεκόμενοςρ ζηην ςλοποίηζη ηυν Ππάξευν. 

5%  

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, προκφπτει ωσ ακολοφκωσ: 

TBi = Bi/maxB 

Ππου  

TBi = βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ (κα ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο 

(2) δεκαδικά ψθφία) 

maxΒ = θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία 

Βi = θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 

προςφζροντοσ 
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Το Βi προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο : 

Βi = *(βi * ςi) * ςοi] 

με τθν ακόλουκθ μεκοδολογία : 

Για κάκε κριτιριο του ανωτζρω πίνακα πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ που λαμβάνει θ τεχνικι 

προςφορά ςτο κριτιριο αυτό επί το ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ςi) και το αποτζλεςμα πολλαπλαςιάηεται 

με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ τθσ ομάδασ (ςοi) ςτθν οποία ανικει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.  

Με τον τρόπο αυτό προκφπτει θ βακμολογία κάκε κριτθρίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Από τθν 

άκροιςθ των επιμζρουσ βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων προκφπτει θ ςυνολικι βακμολογία Βi των 

κριτθρίων τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφζροντοσ. Σθμειϊνεται ότι κάκε κριτιριο βακμολογείται 

ςτο ακζραιο.  

Θ βακμολόγθςθ κάκε ςτοιχείου αξιολόγθςθσ γίνεται ωσ εξισ: 

0         Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

1 - 4    Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται ελλιπισ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

5 - 8    Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται ικανοποιθτικι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο 

κριτιριο 

9 - 10  Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 

Μία προςφορά χαρακτθρίηεται : 

1. Απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ προδιαγραφζσ 

και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν υφίςταται, είτε κεωρείται 

ακατάλλθλθ για το ζργο 

2. Ελλιπισ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει ςτοιχειωδϊσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

3. Ικανοποιθτικι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

4. Εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και προςφζρει 

επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 

 

4. Για κάκε προςφζροντα κα υπολογιςτεί ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ωσ εξισ:  

ΟΒi  = min OΡ/OΡi 

Ππου  

ΟΒi = θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ βακμολογίασ του προςφζροντοσ  

OΡ = θ μικρότερθ οικονομικι προςφορά μεταξφ όλων των προςφερόντων 
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OΡi = θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντοσ  

Ο Συνολικόσ Βακμόσ (ΣΒ) για κάκε προςφζρων υπολογίηεται με βάςθ τον τφπο : 

ΣΒi = [(TBi) x 80] +[OBi x 20] 

Ππου  

ΣΒi = θ ςυνολικι βακμολογία του προςφζροντοσ  

TBi = θ Τεχνικι βακμολογία του προςφζροντοσ (ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο (2) δεκαδικά ψθφία) 

ΟΒi = θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ βακμολογίασ του προςφζροντοσ (ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο (2) 

δεκαδικά ψθφία) 

Επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο ΣΒi. Ρροςφορζσ που τελικά υπολογίηονται να 

ζχουν ίςουσ ΣΒi, κεωροφνται ωσ ιςόβακμεσ. Οι ιςόβακμεσ προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα 

ςειρά τθσ τεχνικισ βακμολογίασ.  

Θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν ςε πίνακα πραγματοποιείται κατά φκίνουςα ςειρά του  ΣΒi και 

αναδεικνφεται ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ ο υποψιφιοσ του οποίου θ προςφορά ζχει το μεγαλφτερο 

ΣΒi. 

Ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ καλείται να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του Άρκρου 13. Θ 

επιτροπι προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου και ελζγχει εάν πλθροφνται  οι όροι τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ. Εάν ο  προςωρινόσ Ανάδοχοσ δεν προςκομίςει ζνα θ περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα με τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφαρμοηόμενθσ κατά τα 

λοιπά, τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ περί προςωρινοφ Αναδόχου και οφτω κακεξισ. Εάν κανζνασ από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ δεν προςκομίςει ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία 

απαιτοφνται, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Εάν ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ  ζχει υποβάλει ψευδι θ ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ του Άρκρου 9 τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ ι δεν  προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, 

καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του. Επίςθσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ  του προςωρινοφ αναδόχου, εφόςον 

από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι δεν πλθροφνται οι κακοριηόμενεσ ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ ωσ προσ τθν   χρθματοοικονομικι επάρκεια και τεχνικζσ –επαγγελματικζσ ικανότθτεσ 

του Άρκρου  7  τθσ παροφςθσ προκιρυξθσ. 

Σθμειϊνεται ότι δε γίνονται δεκτζσ και αποκλείονται του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ προςφορζσ που 

προςφζρουν ζκπτωςθ μεγαλφτερθ του 10% επί του προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ του ζργου, 

εφόςον δεν είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ. Τοφτο ςθμαίνει ότι, ςτθν περίπτωςθ όπου θ ζκπτωςθ 

υπερβαίνει το 10%, κα πρζπει: 

 Να ςυνοδεφεται θ οικονομικι προςφορά από αναλυτικό προχπολογιςμό του κόςτουσ ςτο 

κατϊτερο δυνατό επίπεδο ανάλυςθσ. 
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 Να καταδεικνφεται και τεκμθριϊνεται αναλυτικά, για κάκε επιμζρουσ επίπεδο ανάλυςθσ, θ 

μείωςθ του κόςτουσ, που διαμορφϊνει τθν ςυνολικι ζκπτωςθ. 

 Θ παραπάνω μείωςθ του κόςτουσ να μθν οφείλεται ςε καμία ζμμεςθ ι άμεςθ χρθματοδότθςθ από 

οποιαδιποτε πθγι του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα. 

Οι προςφζροντεσ που κα υποβάλουν οικονομικι προςφορά υπό όρουσ ι αόριςτθ ι μθ αντιςτοιχοφςα 

ςτα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ, κα αποκλείονται. 

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι προςφορά για μζροσ του ηθτουμζνου ζργου ι 

πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι 

απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Ρροςφορζσ με, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, γενικζσ 

και αςαφείσ απαντιςεισ, κα αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 

Ρροςφορζσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ, όρουσ ι κα ςυνδυάηονται 

με προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, αποκλείονται από περαιτζρω 

αξιολόγθςθ. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι προςφζροντεσ 

παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν Επιτροπι είτε κατά τθν ενϊπιον τουσ 

διαδικαςία,  είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ανωτζρω 

Επιτροπισ. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το 

αρμόδιο όργανο. 

 

ΑΘΟ 12. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 17-12-2012, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 από τθν Επιτροπι, 

ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διεφκυνςθ:  Ρανεπιςτθμίου 39, Τ.Κ. 10564 Ακινα – 3οσ όροφοσ,  

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ Ρροκιρυξθσ. 

Κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ, κα γίνει θ ςυγκρότθςθ τριμελοφσ Επιτροπισ, θ οποία, 

αφοφ παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα πραγματοποιιςει τθν 

αποςφράγιςθ  και τθν αξιολόγθςθ αυτϊν .  

2. Θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν πραγματοποιείται ςε τρία (3) ςτάδια ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

περιγράφεται παρακάτω. 

 Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ κυρίωσ φακζλου προςφοράσ - Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ φακζλου 

«Δικαιολογθτικά – Τεχνικι Ρροςφορά» και ζλεγχοσ πλθρότθτασ και αξιολόγθςθ φακζλου 

«Δικαιολογθτικά – Τεχνικι Ρροςφορά» 

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» - τελικι βακμολόγθςθ - 

επιλογι αναδόχου (προςωρινι κατακφρωςθ). 
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 Αποςφράγιςθ και Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ- κατακφρωςθ αποτελζςματοσ 

Διαγωνιςμοφ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ενθμερϊνονται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τον 

τόπο, τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

Στθν αποςφράγιςθ μποροφν να παρίςτανται όςοι από τουσ προςφζροντεσ ι τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ 

αντιπροςϊπουσ τουσ το επικυμοφν, προςκομίηοντασ ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ και τα 

απαιτοφμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ 

ιδιότθτα των ωσ ανωτζρω φορζων των οποίων αποτελοφν αντιπρόςωποι. Θ προςκόμιςθ των 

προαναφερκζντων νομιμοποιθτικϊν εγγράφων ι/και του παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ, δεν αναιρεί τθν υποχρζωςθ υποβολισ τουσ μαηί τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο 

ςχετικό φάκελο «Δικαιολογθτικϊν και Τεχνικισ Ρροςφοράσ» όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 9 

τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

3. Τα ςτάδια ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχουν, αναλυτικότερα, ωσ εξισ: 

I. Κατά το πρϊτο ςτάδιο, θ Επιτροπι προβαίνει ςε αποςφράγιςθ των φακζλων προςφορϊν. Σε 

ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ, παρουςία των υποψθφίων ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 

τουσ, θ Επιτροπι διαπιςτϊνει το περιεχόμενο των φακζλων Ρροςφορϊν και μονογράφει το 

εξϊφυλλο του κυρίωσ και των επιμζρουσ φακζλων κάκε προςφοράσ.  

II. Στθ ςυνζχεια, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι εξετάηει τα ςτοιχεία των φακζλων Ρροςφορϊν 

κακϊσ και των φακζλων «Δικαιολογθτικά – Τεχνικι Ρροςφορά» προβαίνοντασ κατϋ αρχιν ςε 

λεπτομερι ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του Άρκρου 9 τθσ παροφςασ. Θ Επιτροπι μπορεί κατά 

τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ/ςυμπλθρϊςεισ από τουσ 

διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων. 

III. Θ Επιτροπι προβαίνει ςε αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων που ζχουν 

προςκομίςει προςθκόντωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τον τφπο 

αξιολόγθςθσ που αναλφονται ςτο Άρκρο 11 τθσ παροφςασ και καταγράφει τα πορίςματά τθσ ςε 

Ρρακτικό, ςτο οποίο περιλαμβάνεται για κάκε προςφορά, που ζχει αξιολογθκεί και για κάκε 

κριτιριο, ο βακμόσ τθσ Επιτροπισ, ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ και ο τελικόσ βακμόσ κάκε 

κριτθρίου, κακϊσ και το ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. θτά επιςθμαίνεται 

ότι τυχόν εμφάνιςθ τιμϊν που οδθγοφν ςτθν αποκάλυψθ τθσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» ςε 

οιοδιποτε ςθμείο τθσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ και 

αποκλειςμοφ του υποψθφίου από τα επόμενα ςτάδια του διαγωνιςμοφ. 

IV. Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν λαμβάνει χϊρα ςε θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηει θ Επιτροπι και θ οποία γνωςτοποιείται με ςχετικι πρόςκλθςθ μζςω τθλεομοιοτυπίασ 

(fax) ςτουσ υποψθφίουσ των οποίων οι προςφορζσ αξιολογικθκαν κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτο παρόν ςτάδιο. Στθν περίπτωςθ που κάποια 

προςφορά ζχει αποκλειςτεί ςε προθγοφμενθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τότε ο φάκελοσ 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν ανοίγεται και επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα. Θ αποςφράγιςθ 

πραγματοποιείται ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία μποροφν να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ 

ι δια του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, όλοι οι 
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ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Μετά τθν αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι 

μονογράφει κατά φφλλο και εξετάηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ. Ακολουκεί ςχετικι 

ανακοίνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων των αξιολογοφμενων προςφορϊν. Οι προςφορζσ δεν 

κα απομακρφνονται από τθν χϊρο διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ 

φωτοαντιγραφι. 

V. Θ Επιτροπι ςυντάςςει Ρρακτικό με τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν κατά φκίνουςα ςειρά 

αξιολόγθςθσ, και ειςθγείται ςχετικά ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο 

αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα του οποίου γνωςτοποιείται μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) 

ςτουσ υποψιφιουσ το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ (προςωρινι κατακφρωςθ). 

VI. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται 

να γίνει θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με 

βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα και 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ που ορίηονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

VII. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ διενεργεί τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ ςε όλουσ όςουσ δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ 

των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν και παρουςία αυτϊν.  

VIII. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα ζγγραφα, δικαιολογθτικά ι 

πιςτοποιθτικά του άρκρου 13 ι διαπιςτωκεί υποβολι ψεφδουσ ι ανακριβοφσ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ, καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό και καλείται ο επόμενοσ κατά ςειρά υποψιφιοσ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ. 

IX. Μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ 

ςυντάςςει το τελικό πρακτικό με το οποίο ειςθγείται ςτον Καλλιτεχνικό Διευκυντι τθν 

κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί των τυχόν προςφυγϊν 

ι ενςτάςεων κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και θ οριςτικι ανάδειξθ αναδόχου 

ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ.  

 

ΑΘΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

Τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκεί να προςκομίςει ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό ο οποίοσ 

προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, κατά το ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ και εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από  τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είναι τα ακόλουκα:  

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου κακϊσ και κάκε 

άλλου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ  του προςϊπου αυτοφ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται  οι προχποκζςεισ 

των ςθμείων Α 1.α, β του άρκρου 7  τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 
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2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ , ζκδοςθσ του  τελευταίου εξαμινου 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ  ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

3. Ριςτοποιθτικά  που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι από τα  οποία να προκφπτει 

ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι  ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  Το πιςτοποιθτικό ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ πρζπει να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνονται οι 

αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτον οικονομικό 

φορζα. 

            Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και 

(3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκαταςτθμζνοι, από τθν 

οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτιριου  ι  αναλόγου φορζα που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο κα προκφπτει αφενόσ θ εγγραφι του ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 

αφετζρου ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ  του, ζκδοςθσ 

του τελευταίου εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ  του  κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει , 

ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990  (Α`101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει (για θμεδαπά νομικά 

πρόςωπα), ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (για  αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν 

τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ  απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 

νομοκετθμάτων (για θμεδαπά νομικά πρόςωπα) ι υπό άλλεσ  ανάλογεσ καταςτάςεισ (για 

αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6. Βεβαίωςθ τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ για τθ νόμιμθ λειτουργία του, εφόςον ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Συνεταιριςμόσ. 

7. Κατάλογο  ςτον οποίο αναφζρονται τα κυριότερα ζργα που ολοκλιρωςαν  τα 5 (πζντε) 

τελευταία ζτθ, ςτον οποίο κα γίνεται μνεία ςτον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν (είτε ανικει ςτον 

δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα), για τον οποίο εκτελζςτθκε το ζργο, ςτθ ςυνοπτικι περιγραφι 

του ζργου, ςτθν θμερομθνία ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του ζργου, ςτον προχπολογιςμό 

ςυμμετοχισ του προςφζροντα και ςτον προχπολογιςμό  του ζργου, από τον οποίο να προκφπτει 

πωσ ο προςφζρων ζχει ολοκλθρϊςει κατά τα 5 (πζντε) τελευταία ζτθ, 2 (δφο) τουλάχιςτον ζργα 

ανάλογου αντικειμζνου με το ηθτοφμενο του προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ (Τα αναλόγου 

αντικειμζνου ζργα ορίηονται ςτο άρκρο 7).   

Ο κατάλογοσ ςυνοδεφεται από  τα κατωτζρω αναφερόμενα αποδεικτικά ζγγραφα: 
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Α)   Αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν είναι φορείσ του Δθμοςίου τομζα, θ παροχι κα αποδεικνφεται με 

ςχετικι Βεβαίωςθ ι Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ που ζχει εκδοκεί από τθν κατά περίπτωςθ 

Ανακζτουςα Αρχι, ι τα ςχετικά παραςτατικά που τεκμθριϊνουν τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου (π.χ. 

ςυμβάςεισ, εξοφλθμζνα τιμολόγια κλπ)  

Β)     Αν αποδζκτθσ των υπθρεςιϊν είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι αποδεικνφεται με τα αντίςτοιχα 

παραςτατικά (βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ ζργου, πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ) ι, εφόςον δεν 

προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με υπεφκυνθ διλωςθ του 

Ν.1566/1985 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του αποδζκτθ και, εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, 

του προςφζροντα. 

Ο ανωτζρω κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθν κάτωκι μορφι: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΓΩΝ 

Α/Α 
Αποδζκτθσ 

Υπθρεςιϊν 

Συνοπτικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Ημερομθνία 

Ζναρξθσ 

Ζργου 

Ημερομθνία 

Ολοκλιρωςθσ 

Ζργου 

Ρροχπολογιςμόσ 

Συμμετοχισ του 

Ρροςφζροντα  

Ρροχπολογιςμόσ 

Ζργου 

       

       

       

       

 

8. Υπεφκυνθ  διλωςθ του Ν.1566/1985 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ:  

 Ρερί του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν του Υποψθφίου Αναδόχου κατά τισ τρεισ (3) 

προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, από τθν οποία να 

προκφπτει πωσ ο μζςοσ όροσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με το 100% τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και 

 Ρερί του κφκλου εργαςιϊν του Υποψθφίου Αναδόχου που αφορά ζργα ανάλογου αντικειμζνου 

με αυτό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  κατά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, από τθν οποία να προκφπτει πωσ ο μζςοσ όροσ του εν λόγω κφκλου 

εργαςιϊν είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με το 100% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

Εάν ο προςφζρων  λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ υπό παροχι 

υπθρεςίεσ, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλεται θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.  

 9.  Πλα τα κατάλλθλα αποδεικτικά ζγγραφα  που αποδεικνφουν ότι διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε 

πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και από τα οποία προκφπτουν τα προςόντα και θ 
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εμπειρία των προτεινόμενων για τουσ ρόλουσ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου (υπεφκυνο ζργου, 

αναπλθρωτι υπεφκυνο ζργου-εφόςον ορίηεται- και μελϊν ομάδασ ζργου) όπωσ αναφζρονται ςτο  

ςθμείο 4 του Άρκρου 7.Α. 

Συγκεκριμζνα: 

α) Κατάλογο ςτελεχϊν ςτθν μορφι του κάτωκι πίνακα, που αποτελοφν τθν Ομάδα Ζργου του Αναδόχου, 

με ςφντομα βιογραφικά τουσ ςτοιχεία, αναφορά ετϊν επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ανάλογα ζργα και 

επιςιμανςθ τθσ κζςθσ τουσ ωσ προσ το προτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΕΛΕΥΧΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΥΟ: ……………………………. 

ΣΕΛΕΥΟ ΠΡΟΟΝΣΑ Δεξιόηηηερ ζε 

ζσέζη με ηο 

Έπγο 

Ρόλορ/θέζη 

ζηην Ομάδα 

Εκπαίδεςζη 

ή ηςσόν 

εξειδίκεςζη 

Σεκμηπίυζη 

Εκπαίδεςζηρ 

Επαγγελμαηική 

Εμπειπία 

Σεκμηπίυζη 

Επαγγελμαηικήρ 

Εμπειπίαρ 

       

Ππου: 

 Στθ ςτιλθ «Στζλεχοσ» ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κακενόσ προτεινόμενου ςτελζχουσ 

τθσ Ομάδασ Ζργου 

 Στθ ςτιλθ «Εκπαίδευςθ ι τυχόν εξειδίκευςθ» ςυμπλθρϊνεται ο τομζασ των βαςικϊν ςπουδϊν 

ι τυχόν εξειδίκευςθσ που κατζχει το αντίςτοιχο ςτζλεχοσ. 

 Στθ ςτιλθ «Τεκμθρίωςθ Εκπαίδευςθσ» ςυμπλθρϊνεται ο αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςπουδϊν. 

 Στθ ςτιλθ «Επαγγελματικι εμπειρία» ςυμπλθρϊνεται ςυνοπτικά θ επαγγελματικι εμπειρία 

που διακζτει το αντίςτοιχο ςτζλεχοσ. 

 Στθ ςτιλθ «Τεκμθρίωςθ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ» ςυμπλθρϊνεται το αντίςτοιχο 

αποδεικτικό επαγγελματικισ εμπειρίασ (π.χ. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, ςυμβάςεισ, 

βιογραφικά ςθμειϊματα, κ.λπ.). 

 Στθ ςτιλθ «Δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ με το ζργο» αναφζρονται οι δεξιότθτεσ που κατζχει το μζλοσ 

τθσ ομάδασ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου. 

 Στθ ςτιλθ «όλοσ/κζςθ ςτθν Ομάδα» ςυμπλθρϊνεται ζνασ από τουσ ρόλουσ που αναφζρονται 

παραπάνω (ΥΕ, Αναπλθρωτισ, Μζλοσ Ομάδασ Ζργου) ι θ ζνδειξθ «άλλοσ ρόλοσ» και ςε 

παρζνκεςθ ελεφκερα κάποιοσ χαρακτθριςμόσ ρόλου (για ςτελζχθ που δεν εμπίπτουν ςτισ 

κατθγορίεσ ρόλων που αναφζρονται).  
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Διευκρινίηεται ότι το ίδιο πρόςωπο μπορεί να ζχει παραπάνω από ζναν ρόλο ςτο πλαίςιο τθσ 

Ομάδασ ζργου, αρκεί να πλθροί ακροιςτικά τα ελάχιςτα προςόντα για όλουσ τουσ ρόλουσ που 

κατζχει. 

β) Αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, από τα οποία να 

προκφπτουν ευκρινϊσ τα ανά περίπτωςθ ηθτοφμενα τυπικά προςόντα. Στα βιογραφικά κα πρζπει να 

αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι και ο ρόλοσ του μζλουσ ςε ανάλογθσ φφςεωσ ζργα κατά το 

πρόςφατο παρελκόν.  

γ) Επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ τίτλουσ ζχει εκδοκεί 

ςτθν αλλοδαπι απαιτείται επίςθσ επίςθμθ μετάφραςθ) 

δ) Σχετικζσ βεβαιϊςεισ πελατϊν ι εργοδοτϊν 

ε)  Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου. Οι δθλϊςεισ κα πρζπει να προβλζπουν: 

 Επιβεβαίωςθ του υπογράφοντοσ για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που δίνονται ςτο αναλυτικό 

βιογραφικό του που περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά. 

 Συμφωνία του υπογράφοντοσ για ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα ζργου όπωσ αυτι οριοκετείται 

ςτθν προςφορά του Υποψιφιου Αναδόχου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Ζργου, εφόςον αυτόσ 

ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ. 

Σθμειϊνεται ότι όςα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου δεν αποτελοφν μόνιμα ςτελζχθ του προςφζροντοσ 

(δθλ. δεν αποτελοφν υπαλλιλουσ ι μόνιμουσ ςυνεργάτεσ του), αλλά πρόκειται να απαςχολθκοφν με 

Σφμβαςθ Ζργου ειδικά για το ζργο αυτό, πρζπει να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι υπάρχει 

ςυμφωνία ςυνεργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου με τον Υποψιφιο Ανάδοχο.  

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν  εκδίδονται τα παραπάνω 

ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ  άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 

αντικαταςτακοφν από υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.  

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν  ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν   ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ . 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, κα υποβλθκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ ενδείξεισ του κφριου 

φάκελου προςφοράσ όπωσ παρατίκενται ςτο Άρκρο 9 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, με τθν ζνδειξθ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», ςε 1 (ζνα) πρωτότυπο και ςε 1 (ζνα) αντίγραφο. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ ζχει υποβάλλει τθν  πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά και πρόκειται να του κατακυρωκεί ο παρϊν διαγωνιςμόσ, δεν 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

καταγράφονται ωσ ανωτζρω εντόσ τθσ εικοςαιμερθσ προκεςμίασ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον οικονομικό φορζα ο 

οποίοσ ζχει υποβάλλει  τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον οικονομικό φορζα που υπζβαλλε 

προςφορά με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και οφτω 

κακϋ εξισ.   

Αν κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ δεν προςκομίςει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτοφσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  

Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο προςφζρων υποβάλλει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 5 τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ με ψευδι ςτοιχεία ι ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει 

εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά του άρκρου 6  τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του 

 

ΑΘΟ 14. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ οριςτικι κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ πραγματοποιείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και 

ανακοινϊνεται εγγράφωσ ςτον ανακθρυχκζντα ανάδοχο. 

 

ΑΘΟ 15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει κατόπιν τθσ ςχετικισ αιτιολογθμζνθσ 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ:  

1. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ . 

2. Τθ ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

3. Τθν οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

3.1. Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι δε χρειάηεται πλζον τισ υπό παροχι υπθρεςίεσ λόγω διακοπισ ι 

περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν αυτζσ. 

3.2. Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 

Επίςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ματαιϊςει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του κατόπιν 

τθσ ςχετικισ αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ, χωρίσ κανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, να 

δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςε αυτόν.  
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ΑΘΟ 16. ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ πραγματοποιείται ςτον προςωρινά αναδειχκζντα Ανάδοχο, 

κατόπιν του ελζγχου του φακζλου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που προβλζπει θ παροφςα 

προκιρυξθ , ςτον οποίο και κα αποςταλεί ςχετικι ανακοίνωςθ.  Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κα 

κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που κα ακολουκιςει (Ραράρτθμα Α) κα ζχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.  

Ο Υποψιφιοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ  (Ραράρτθμα Β) θ οποία να καλφπτει ςε ευρϊ, ποςοςτό 10% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ του Ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν, 

κάκε εταιρεία με τθν επωνυμία τθσ κατακζτει ξεχωριςτά εγγυθτικι επιςτολι φψουσ  ίςου με το 

ποςοςτό που αναλογεί ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζνωςθ εταιρειϊν ι ςτθν περίπτωςθ ζκδοςθσ μιασ 

ενιαίασ – ςυνολικισ εγγυθτικισ επιςτολισ κα πρζπει να αναφζρονται όλεσ οι εταιρείεσ – μζλθ με τθν 

επωνυμία κάκε μίασ κακϊσ και το ποςό που τθσ αναλογεί.  Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

πρζπει να ζχει ιςχφ αορίςτου χρόνου. Θ απαλλαγι από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου 

ενεργείται με επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςτον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο κοινοποιικθκε θ ςχετικι ανακοίνωςθ δεν 

προςζλκει για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,  

Θ ςφμβαςθ κα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Υποψθφίου Αναδόχου ι νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν Εκνικι και 

Κοινοτικι Νομοκεςία, από τθν οποία διζπεται και κάκε διαφορά που κα μποροφςε να προκφψει ςτο 

μζλλον, θ οποία κα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

2. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, και εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να  τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΥ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ που δφναται να επζλκει, κα εξαςφαλίηει 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 17. ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αν ο Ανάδοχοσ παρζχει πλθμμελϊσ οποιαδιποτε ηθτοφμενθ υπθρεςία και κατά απόκλιςθ από 

οποιονδιποτε όρο που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ι κακυςτεριςει τθν ολοκλιρωςθ παροχισ οποιαςδιποτε υπθρεςίασ ςφμφωνα με 

τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο από τθν Σφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει από αυτι, επιβάλλοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπει θ κείμενθ 

νομοκεςία. 
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ΑΘΟ 18. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΟΔΟΥ - ΡΑΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ςυςτιςει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Υποζργου 1 

(ΕΡΡΥ) τθν οποία κα γνωςτοποιιςει ςτον Ανάδοχο. 

2. Θ Επιτροπι κα είναι αρμόδια για τθ ςυνεχι και αναλυτικι παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του 

Αναδόχου και για τθν ζγκριςθ και παραλαβι όλων των παραδοτζων του.  

3. Θ παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει κάκε παραδοτζο του με ςυνοδευτικι επιςτολι με τθν οποίαν αιτείται τθν 

παραλαβι του.  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι δια τθσ ΕΡΡΥ αξιολογεί τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του Ραραδοτζου.  

 Σε περίπτωςθ που θ ΕΡΡΥ διαπιςτϊςει εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι του 

εκάςτοτε Ραραδοτζου μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου κοινοποιεί ςτον 

Ανάδοχο ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτθν ωσ άνω προκεςμία.  

 Εάν παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν χωρίσ θ 

Ανακζτουςα Αρχι να αποςτείλει παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται ότι ζχει 

παραλθφκεί οριςτικϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΕΡΡΥ υποχρεοφται να προβεί ςτθν ςφνταξθ και 

κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου εντόσ 15 

εργάςιμων θμερϊν από τθν ωσ άνω παραλαβι.  

 Σε περίπτωςθ υποβολισ παρατθριςεων επί του Ραραδοτζου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το 

επανυποβάλει με ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ τθσ 

Επιτροπισ. Θ επανυποβολι αυτι πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των παρατθριςεων τθσ 

ΕΡΡΥ.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ ωσ 

ικανοποιθτικό, θ Επιτροπι δικαιοφται να επανζλκει με ζγγραφεσ παρατθριςεισ που αφοροφν ςτθν 

προςαρμογι του Ραραδοτζου ςτισ αρχικζσ παρατθριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν και ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει το παραδοτζο ςτισ παρατθριςεισ αυτζσ εντόσ πζντε εργαςίμων 

θμερϊν από τθν παραλαβι των παρατθριςεων. Με άπρακτθ παρζλευςθ τθσ πενκιμερθσ 

προκεςμίασ λογίηεται το Ραραδοτζο οριςτικϊσ παραλθφκζν. Εάν το Ραραδοτζο κρικεί και πάλι μθ 

ικανοποιθτικό δφναται θ ΕΡΡΥ να ειςθγθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να κινιςει τισ διαδικαςίεσ 

περί κθρφξεωσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου και τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν άμεςθ διάκεςθ ςε αυτιν ενδιάμεςων εκδόςεων 

των παραδοτζων κακϊσ επίςθσ και να ςυμμετζχει ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ των ομάδων του 

Αναδόχου όποτε το κρίνει ςκόπιμο. 

5. Εάν παρουςιαςτοφν κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τότε κα υπάρχει 

μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ κάκε παραδοτζου, που ςυνδζεται με τθν κακυςτζρθςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τόςο χρονικό διάςτθμα όςθ κα είναι και θ κακυςτζρθςθ που 
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τεκμθριωμζνα προκαλείται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Συνολικά οι ωσ άνω κακυςτεριςεισ 

δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ 30 θμζρεσ, άλλωσ αν υπερβοφν, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ.  

6. Με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε παραδοτζου επζρχεται αυτοδικαίωσ απόςβεςθ τθσ ςχετικισ 

υποχρζωςθσ του Αναδόχου. Με τθν οριςτικι παραλαβι και του τελευταίου Ραραδοτζου 

ολοκλθρϊνεται το ζργο του Αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και 

λαμβάνει χϊρα αυτοδικαίωσ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου τθσ παροφςασ.     

 

ΑΘΟ 19. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων με τίτλο «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά 

Σχολεία» των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγκεκριμζνα τθν ΣΑΕ0148 και τουσ Κωδικοφσ Ρράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ01480131, 

2011ΣΕ01480130 και 2011ΣΕ01480129 οι οποίεσ ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 

Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ευρϊ (€), με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, ,ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν 

κα προχωρεί ςε καμία πλθρωμι παραδοτζου ι/και υπθρεςίασ εάν το παραδοτζο/υπθρεςία δεν ζχει 

παραδοκεί/παραςχεκεί από τον Ανάδοχο και δεν ζχει παραλθφκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςφμφωνα με τα όςα ςχετικά προβλζπονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. 

Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν 

προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Τραπεηικά τζλθ ι άλλεσ 

επιβαρφνςεισ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Για τθ πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει τα 

αντίςτοιχα τιμολόγια ςε ευρϊ (€ ) ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ που υπζβαλε ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Σε κάκε πλθρωμι του Αναδόχου κα παρακρατείται ο 

προβλεπόμενοσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ φόροσ, ο οποίοσ αποδίδεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. Για το ποςό αυτό, θ Ανακζτουςα Αρχι χορθγεί ςχετικι βεβαίωςθ.  

 

Ο οικονομικόσ διακανονιςμόσ ορίηεται ωσ εξισ: 

 40% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου με τθν οριςτικι παραλαβι του παραδοτζου 

Ρ1, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. 

 60% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου με τθν οριςτικι  παραλαβι του παραδοτζου 

Ρ2, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου 

και τθ ςυνεπι εκπλιρωςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

Σθμειϊνεται ότι θ πλθρωμι κα ακολουκιςει τθ χρθματορροι από το Φορζα Χρθματοδότθςθσ και ςτο 

πλαίςιο του εκάςτοτε υπάρχοντοσ ταμειακοφ υπολοίπου ςτο εν λόγω πρόγραμμα. Οποιαδιποτε 

κακυςτζρθςθ ςτθν πλθρωμι του παρζχοντα υπθρεςίεσ, θ οποία ζχει άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με 

ενζργειεσ του φορζα χρθματοδότθςθσ δεν επιφζρει καμία ευκφνθ για οποιουδιποτε είδουσ 

αποηθμίωςθσ ι καταβολισ τόκων κ.λ.π από μζρουσ του Εργοδότθ. 
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Πποτε, βάςει τθσ ςφμβαςθσ, ζνα ποςό είναι επιςτρεπτζο ι πλθρωτζο από τον Ανάδοχο, θ Ανακζτουςα 

Αρχι μπορεί να το αφαιρζςει από οποιοδιποτε ποςό που οφείλει ςτον ανάδοχο και κακίςταται  

απαιτθτό από αυτόν . 

        

                                                                  

                                                                                                O Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ 

 

                                                                                                τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

                                                                                   

                              

                                                        

                                                                                                   

                                                                                                Μφρων  Μιχαθλίδθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Α. Ειςαγωγι – Γενικά 

Το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, το οποίο εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

Υποζργου 1 με τίτλο «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ», των Ρράξεων 

«Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», οι οποίεσ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 

2 και 3 αντίςτοιχα του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013, αφορά ςτθν:  

 καταγραφι του πλαιςίου εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά 

Σχολεία»,  των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1,2 και 3, 

 ανάπτυξθ πλιρουσ και επικαιροποιθμζνθσ μεκοδολογίασ και χρονοδιαγράμματοσ για τθν 

αξιολόγθςθ των Ρράξεων, 

 αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρράξεων, με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν των Τεχνικϊν Δελτίων 

Ρράξεων και Υποζργων (ΤΔΡ/Υ) κακϊσ και ςτθν απορρόφθςθ των χρθματοδοτικϊν πόρων, 

 διενζργεια και επεξεργαςία των ςτοιχείων και αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ πεδίου. 

Θα διεξαχκεί ζρευνα πεδίου για τθν επίτευξθ των ςτόχων των Ρράξεων ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ 

ςτόχου: 

 Μακθτζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

 Εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα  

 Γονείσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα, 

 Στελζχθ τθσ ΕΛΣ που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (Ομάδα Ζργου, Υπεφκυνοι Υποζργων, 

Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κ.α.) 

 Στελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ Θρθςκευμάτων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ που είχαν 

εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (όπωσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ», τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ.α.) 

 

Β. Αναλυτικι Ρεριγραφι Ζργου Αναδόχου 

Σε ό,τι αφορά ςτθ ςφνταξθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, οι υποψιφιοι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ 

τισ απαιτιςεισ για τθν εκτζλεςθ του ζργου που τίκενται παρακάτω ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων 

κζτει ςυνολικά θ παροφςα προκιρυξθ. Πλεσ οι απαιτιςεισ που τίκενται ςτισ παρακάτω Ραραγράφουσ 

(για τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ ι/και τθν υλοποίθςθ του Ζργου) είναι υποχρεωτικζσ. 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προκθρυςςόμενου Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρόκειται να εκτελζςει τα 

ακόλουκα Ρακζτα Εργαςίασ (ΡΕ): 

 

ΠΕ 1.1: Καηαγπαθή ηος πλαιζίος εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ η όπεπα διαδπαζηικά ζηα 

Δημοηικά σολεία 
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Καταγραφι του πλαιςίου εφαρμογισ (περιβάλλον, αντικείμενο, ςτόχοι Ρράξεων εντόσ τθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του Νζου Σχολείου και του κεςμοφ των ολοιμερων Δθμοτικϊν 

Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα κλπ.) των Ρράξεων «Θ όπερα 

διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία», των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 με ςκοπό τθν πλιρθ και 

τεκμθριωμζνθ κατανόθςι τουσ.   

Αποτζλεςμα του ΡΕ 1.1 κα είναι το πρϊτο μζροσ του Ραραδοτζου Ρ1 «Αποτφπωςθ του πλαιςίου 

εφαρμογισ του προγράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» και ανάπτυξθ πλιρουσ 

μεκοδολογίασ, εργαλείων αξιολόγθςθσ των Ρράξεων κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ για τθν 

αξιολόγθςθ των Ρράξεων». 

 

ΠΕ 1.2: Ανάπηςξη πλήποςρ και επικαιποποιημένηρ μεθοδολογίαρ και σπονοδιαγπάμμαηορ για 

ηην αξιολόγηζη ηων Ππάξεων, 

 

Θ μεκοδολογία κα καταδεικνφει το κεωρθτικό και επιςτθμονικό υπόβακρο αλλά και τθ φιλοςοφία που 

τθ διαπνζει. Ειδικότερα, κα παρουςιάηεται ολοκλθρωμζνα και αναλυτικά θ μζκοδοσ και τα εργαλεία 

αξιολόγθςθσ των ςυγκεκριμζνων Ρράξεων. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτο πακζτο εργαςίασ ΡΕ2: 

 Θ αξιολόγθςθ κα γίνει ωσ προσ τθν ποιοτικι και ποςοτικι υλοποίθςθ των ςτόχων του φυςικοφ 

αντικειμζνου των Ρράξεων, κακϊσ και ωσ προσ τθν απορρόφθςθ χρθματοδοτικϊν πόρων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, κα αξιολογθκεί ποιοτικά και ποςοτικά θ υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου 

κακϊσ και θ απορρόφθςθ των χρθματοδοτικϊν πόρων όλων των υποζργων και επιμζρουσ 

Δράςεων των Ρράξεων, αλλά και των Ρράξεων ςυνολικά, με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν των ΤΔΡ, 

ΤΔΥ αλλά και πζραν αυτϊν για τα ςχολικά ζτθ 2011-2012 και 2012-2013. 

 Θα γίνει καταγραφι των δυςκολιϊν και των προβλθμάτων που παρουςιάςτθκαν κατά τθν 

υλοποίθςθ των Ρράξεων τόςο ςε ςχζςθ με τον αρχικό προγραμματιςμό, όςο και με τθν 

εφαρμογι του προγράμματοσ γενικότερα. Θα διερευνθκοφν οι αιτίεσ, οι ςυνζπειεσ και ο τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων. 

 Θα ςυμπεριλθφκεί ζρευνα πεδίου για τθν επίτευξθ των ςτόχων των Ρράξεων ςτισ ακόλουκεσ 

ομάδεσ ςτόχου: 

o Μακθτζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

o Εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα  

o Διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

o Γονείσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο 

Ρρόγραμμα, 

o Στελζχθ τθσ ΕΛΣ που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (Ομάδα Ζργου, Υπεφκυνοι 

Υποζργων, Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ κ.α.) 

o Στελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ Θρθςκευμάτων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ που είχαν 

εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (όπωσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡ «Εκπαίδευςθ 

και Δια Βίου Μάκθςθ», τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ.α.) 

Στο ΡΕ 1.2 κα προςδιορίηονται με ακρίβεια: 
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 Θ γενικι μεκοδολογία αξιολόγθςθσ των Ρράξεων, με τεκμθρίωςθ του κεωρθτικοφ και 

επιςτθμονικοφ τθσ υπόβακρου. 

 Οι δράςεισ των Ρράξεων που κα αξιολογθκοφν. Θ αξιολόγθςθ κα καλφπτει κάκε μία από τισ 

δράςεισ των Ρράξεων. 

 Οι δείκτεσ και οι παράμετροι που κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι δείκτεσ που κα μελετθκοφν κα είναι 

τουλάχιςτον αυτοί που χρθςιμοποιοφνται ςτα εγκεκριμζνα ΤΔΡ και ΤΔΥ των Ρράξεων, όπωσ 

αυτά ιςχφουν.  

 Τα ςυγκεκριμζνα μεκοδολογικά – επιςτθμονικά «εργαλεία» που κα χρθςιμοποιθκοφν, με 

τεκμθρίωςθ των αιτίων που προκρίνει αυτά για τθν αξιολόγθςθ των Ρράξεων, ςε ςχζςθ με όςα 

χρθςιμοποιοφνται εν γζνει. Θα υπάρχει πανελλαδικι ζρευνα πεδίου ςε επαρκζσ δείγμα με 

χριςθ ερωτθματολογίων ςτισ ομάδεσ ςτόχου και διεξαγωγι ςυνεντεφξεων ςε όςεσ ομάδεσ 

ςτόχου κρικεί απαραίτθτο. 

 Τα ερωτθματολόγια, με ανάπτυξθ και τεκμθρίωςθ τθσ μεκοδολογίασ δθμιουργίασ τουσ *ζκταςθ 

ερωτθματολογίου, αρικμόσ και είδοσ (ανοικτά – κλειςτά) ερωτθμάτων, τεχνικζσ διατφπωςθσ 

ςτοχευμζνων ερωτθμάτων, τεχνικζσ διάγνωςθσ αξιοπιςτίασ απαντιςεων+. Οι ομάδεσ ςτόχου 

είναι οι ακόλουκεσ: 

o Μακθτζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

o Εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα  

o Διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

o Γονείσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο 

Ρρόγραμμα, 

o Στελζχθ τθσ ΕΛΣ που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (Ομάδα Ζργου, Υπεφκυνοι 

Υποζργων, Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ, Τομζασ Ρρομθκειϊν, Τομζασ Ρεριοδειϊν, Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ κ.α.) 

o Στελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ Θρθςκευμάτων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ που είχαν 

εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (όπωσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡ «Εκπαίδευςθ 

και Δια Βίου Μάκθςθ», τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ.α.) 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτθτο, να ερευνιςει και άλλεσ ομάδεσ. Οι επιςκζψεισ κα είναι 

επαρκείσ ανά Γεωγραφικι Ρεριφζρεια και κα κλιμακϊνονται, ανάλογα με το πλικοσ των 

παραςτάςεων που υλοποιικθκαν ανά Ρεριφζρεια.  

 Ο αρικμόσ των εργαλείων (ςυνεντεφξεων, ερωτθματολογίων κ.α.) και το ςτατιςτικό δείγμα που 

κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ, για κακεμία από τισ ομάδεσ ςτόχου, επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ 

τθσ επάρκειάσ τουσ ςε ςχζςθ με το είδοσ και το μζγεκοσ των αξιολογοφμενων ςθμείων, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ εγκυρότθτα των ςυμπεραςμάτων. 

 Θ μεκοδολογία των ςυνεντεφξεων (τρόποσ και τόποσ διεξαγωγισ, διατφπωςθ βαςικϊν 

ερωτιςεων, μζκοδοσ επεξεργαςίασ απαντιςεων). 

Αποτζλεςμα του ΡΕ 1.2 κα είναι το δεφτερο μζροσ του Ραραδοτζου Ρ1 «Αποτφπωςθ του πλαιςίου 

εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ «Η όπεπα διαδπαζηικά ζηα Δημοηικά σολεία» και ανάπτυξθ πλιρουσ 
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μεκοδολογίασ, εργαλείων αξιολόγθςθσ των Ρράξεων κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ για τθν  

αξιολόγθςθ των Ρράξεων. 

ΠΕ 2: Διενέπγεια και επεξεπγαζία ηων ζηοισείων και αποηελεζμάηων ηηρ έπεςναρ πεδίος. 

 

Στο πλαίςιο αυτοφ του ΡΕ κα παραδοκεί ςφμφωνα με χρονοδιάγραμμα που αναλφεται ςτθν παροφςα 

Ρροκιρυξθ το Ρ2 όπου κα γίνεται καταγραφι των πεπραγμζνων ενεργειϊν και πίνακεσ 

αποτελεςμάτων και μετριςεων δεικτϊν μετά τθν επεξεργαςία.  

Αποτζλεςμα του ΡΕ 2 είναι το: 

 Ρ2:  Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων: Θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ κα περιλαμβάνει τα αποτελζςματα 

και ςυμπεράςματα αναφορικά και ςε ςυςχζτιςθ με τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ και ςτο 

οποίο κα πρζπει: 

 Να καταγράφεται θ αξιολόγθςθ των Ρράξεων ανά δράςθ. 

 Να εξαχκοφν ςυνολικά ςυμπεράςματα για τουσ ςτόχουσ των Ρράξεων, τθν υλοποίθςι τουσ 

και τα αποτελζςματά τουσ ςτθν κοινωνία. 

 Να ανιχνευτοφν και να εντοπιςτοφν πρόςκετεσ ανάγκεσ ι ιδιαιτερότθτεσ των ομάδων 

ςτόχου. 

 Να καταγραφοφν τα προβλιματα που προζκυψαν κατά το ςφνολο εφαρμογισ του 

Ρρογράμματοσ  

 Να πραγματοποιθκεί αποτίμθςθ – αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ, όπου κα 

κρίνεται θ ςκοπιμότθτα τθσ εφαρμογισ ςε επόμενα Σχολικά Ζτθ και ο τρόποσ επζκταςισ του 

προγράμματοσ ι οι τυχόν εναλλακτικζσ λφςεισ και προτάςεισ για τθ βελτίωςθ λειτουργίασ 

του Ρρογράμματοσ 

 Να παρουςιαςτοφν ςυγκριτικά και ολικά τα ανωτζρω αποτελζςματα από κάκε μια από τισ 

ομάδεσ ςτόχου και μεμονωμζνα ανάλογα με τον τρόπο ςυλλογισ των ςτοιχείων (ζντυπα ι 

θλεκτρονικά ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ) 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ολόκλθρθ θ επικράτεια και οι τυχόν διαφορζσ που 

παρατθροφνται. Τα ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ να αναφζρονται και ςε τζτοιεσ διαφορζσ ανά 

Ρεριφζρεια και εάν είναι δυνατό να ομαδοποιοφνται ςτισ τρεισ κατθγορίεσ Ρεριφερειϊν (Σφγκλιςθσ, 

Σταδιακισ Εξόδου, Σταδιακισ Ειςόδου) όπωσ περιγράφονται για το ΕΣΡΑ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφψει, μζςω ζντυπων ερωτθματολογίων, τα οποία κα διανεμθκοφν και 

ςυλλεχτοφν, α) ταχυδρομικϊσ, β) μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με 

αποδεικτικό αποςτολισ – λιψθσ του fax ι του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι /και γ) με επιτόπιεσ 

επιςκζψεισ/ςυνεντεφξεισ, τισ ομάδεσ ςτόχου για το παραδοτζα Ρ2. Το κόςτοσ μετακινιςεων, 

αποςτολισ και ςυλλογισ των ερωτθματολογίων ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνει τον Ανάδοχο. 

Τα ερωτθματολόγια δφναται να είναι επϊνυμα ι/ και ανϊνυμα. Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τισ 

Σχολικζσ Μονάδεσ των ερωτθκζντων εκπαιδευτικϊν ςυλλζγει τα ερωτθματολόγια. Ο Ανάδοχοσ δεν 

ευκφνεται ςε περίπτωςθ που οι ερωτθκζντεσ των ομάδων ςτόχου αρνθκοφν αποδεδειγμζνα να 

ςυνεργαςτοφν μαηί του. Ωσ αποδεικτικό κεωρείται ζγγραφθ βεβαίωςθ του Δ/ντι ι του εκπαιδευτικοφ 

τθσ εκάςτοτε Σχολικισ Μονάδασ, κακϊσ και θ μθ ανταπόκριςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο αίτθμα του 
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Αναδόχου το οποίο τεκμθριϊνεται από τον αρικμό πρωτοκόλλου του ειςερχομζνου ενθμερωτικοφ 

εγγράφου του Αναδόχου. 

Ρζραν των ανωτζρω ερωτθματολογίων, κα υπάρξουν απαραίτθτα ςυνεντεφξεισ με τθν Ομάδα/εσ 

Στόχου/σ που κα προςδιορίςει ο Ανάδοχοσ ςε επαρκζσ δείγμα, το οποίο κα καλφπτει το ςφνολο τθσ 

χϊρασ. 

Για τθ διαμόρφωςθ των προτάςεων των Υποψθφίων Αναδόχων, δίνονται τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία: 

 Το πλικοσ των μακθτϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα 

ανζρχεται περίπου ςτουσ  21.000 (ΑΡ1: 9.240, ΑΡ2: 10.920 και  ΑΡ3: 840) 

 Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα υπολογίηονται ςτουσ 350 (ΑΡ1: 155, 

ΑΡ2: 180 και  ΑΡ3: 15), ενϊ οι διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων ςτουσ 70 (ΑΡ1: 31, ΑΡ2: 36 

και  ΑΡ3: 3), όςοσ και ο αρικμόσ των παραςτάςεων που κα λάβουν χϊρα 

 Το ςφνολο των ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (Ομάδα Ζργου, Υπεφκυνοι 

Υποζργων, Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, 

Τομζασ Ρρομθκειϊν, Τομζασ Ρεριοδειϊν, Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ κ.α. ) ανζρχεται ςτα 20 

ςτελζχθ. 

 Το ςφνολο των ςτελεχϊν του Υπουργείου Ραιδείασ Θρθςκευμάτων Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των Ρράξεων (όπωσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Ρολιτιςμοφ και 

Τουριςμοφ, τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κ.α.) 

ανζρχεται περίπου ςτα 10 ςτελζχθ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Β.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότθσ : 

Ημερομθνία ζκδοςθσ : 

ΡΟΣ ΤΗΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

Ρανεπιςτθμίου 39, 105 64, Ακινα, Ελλάδα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .............ΓΙΑ ΡΟΣΟ …………………….ΕΥΩ 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………- 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... 

που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, 

ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι 

ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Γ.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

για το ζργο 

«Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ»  

ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 

 

«Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ»   

Των Ρράξεων 

 

«Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία»  

 

Των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ  1,2 & 3 

 

Του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ  

«Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» 

(ΕΡΕΔΒΜ) 

 

που ςυγχρθματοδοτείται  

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΡΑ 2007 - 2013 
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Στθν Ακινα ςιμερα, ……………2012, θμζρα  …………………….., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

α) αφενόσ το νομικό πρόςωπο «Εκνικι Λυρικι Σκθνι – (εν ςυντομία «Ε.Λ.Σ.»)  (αποκαλοφμενθ ςτθ 

ςυνζχεια ωσ Ανακζτουςα Αρχι) που εδρεφει ςτθν Ακινα (οδόσ Ακαδθμίασ 59, Τ.Κ. 10679) και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι τθσ Ε.Λ.Σ. κ. Μφρωνα Μιχαθλίδθ και 

αφετζρου 

β) το …………………………….………………. με τθν επωνυμία …………………………….…………………..., που εδρεφει 

ςτ…. …………............................., οδόσ ....................................., με Α.Φ.Μ. .........................................., 

Δ.Ο.Υ. .......................... (αποκαλοφμενο ςτθ ςυνζχεια ωσ Ανάδοχοσ) και εκπροςωπείται νόμιμα για 

τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ.........................................., Ιδιότθτα ......................................, 

με Αρ. Δελτίου Ταυτότθτασ ..................... . 

αφοφ ζλαβαν υπ’ όψιν τουσ: 

i. Τθν υπ’ αρικ. 5635/29.11.2012 Ρροκιρυξθ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του 

ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ»  ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ 

και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά 

Σχολεία» των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ  1,2 & 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ 

και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡΕΔΒΜ), θ οποία αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο τθσ ΕΛΣ για χρονικό 

διάςτθμα άνω των 15 θμερϊν. 

ii.  Τθν Υπ. Αρικμ. Ρρωτ. 5626/29.11.2012  Απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΣ περί: 

 ζγκριςθσ τευχϊν και διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ 

 ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ 

iii. Τα Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ του ζργου 

«Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ», με αρ. …/…….., …… και ……  

iv. Τθν υπϋ αρικ. ……/……………. απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΣ για τθν κατακφρωςθ 

του αποτελζςματοσ του Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ», 

ςτο νομικό πρόςωπο με τθν επωνυμία «……………………………………………………..»  

v. Τθν με αρ. πρωτ. ………… επιςτολι κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ και πρόςκλθςθσ του 

Αναδόχου για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 

vi. Τθν με αρ. πρωτ. …/……. προςφορά που υποβλικθκε από τθν εταιρεία 

……………………………………………….» για τθν ανάκεςθ του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ», 

 

(τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ) ςυμφωνικθκαν, 

ςυνομολογικθκαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 
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Ρροοίμιο 

1. Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ............... Απόφαςθ …… ….. ………………… περί κατακφρωςθσ του 

αποτελζςματοσ του Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι Αναδόχου του Ζργου «Εξωτερικι 

Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» και Ανάκεςθσ του ζργου ςτ…… ……….. ...............................,  ο Ανάδοχοσ 

αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του ζργου με τίτλο: «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» 

2 Θ παροφςα ςφμβαςθ βαςίηεται ςτουσ όρουσ του υπ’ αρικμ. ................... Τεφχουσ Ρροκιρυξθσ 

Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ για επιλογι Αναδόχου του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» και τθσ 

με τθν αρ. πρωτ. εις. .................... υποβλθκείςασ Ρροςφοράσ τθσ……………………………………………………….. 

3 Θ υποβλθκείςα από τον Ανάδοχο προςφορά, κατά τα ςθμεία που δεν καλφπτεται από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ είναι δεςμευτικι για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 με 

τίτλο «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ», των Ρράξεων «Θ όπερα 

διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», οι οποίεσ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 

αντίςτοιχα του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013. 

Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει υπθρεςίεσ για τθν:  

 Ανάπτυξθ πλιρουσ και τεκμθριωμζνθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των 

Ρράξεων. 

 Ροιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των Ρράξεων ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα με βάςθ τθν επιςτθμονικι μζκοδο και τθν διενζργεια ζρευνασ πεδίου.  

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι υπθρεςίεσ και υποχρεϊςεισ του  Αναδόχου, περιγράφονται 

αναλυτικότερα ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ.  

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται πωσ κα υλοποιιςει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα τθν υποβλθκείςα προςφορά του 

και με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τθ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν 

παροφςα. 

 

ΑΘΟ 2: ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζωσ και οκτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον το 

κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, εκπλθρϊνοντασ παράλλθλα τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τον Ανάδοχο 

μζχρι τθσ χρονικισ αυτισ ςτιγμισ.  

3. Το ζργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τθν παράδοςθ 2 (δφο) Ραραδοτζων. Τα παραδοτζα αυτά είναι 

τα ακόλουκα και παραδίδονται ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
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Α. ΡΑΑΔΟΤΕΑ: 

Ραραδοτζο 1 (Ρ1): Αποτφπωςθ του πλαιςίου εφαρμογισ του προγράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά 

ςτα Δθμοτικά Σχολεία» και ανάπτυξθ πλιρουσ μεκοδολογίασ, εργαλείων αξιολόγθςθσ των Ρράξεων 

κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ για τθν αξιολόγθςθ των Ρράξεων. 

Ραραδοτζο 2 (Ρ2): Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων 

 

Β. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ:  

Το  χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (υποβολισ παραδοτζων) ζχει ωσ εξισ: 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

Τ0 Υπογραφι Σφμβαςθσ 

Ρ1 Τ0  + ζνασ (01) μινασ  

Ρ2 Τ0  + οκτϊ (08) μινεσ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα μετάκεςθσ του ανωτζρω χρόνου παράδοςθσ των 

παραδοτζων, ανάλογα με τον προγραμματιςμό υλοποίθςθσ των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία» των Α.Ρ. 1, 2 και 3,  κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Αναδόχου ι ςε περιπτϊςεισ 

που είναι αδφνατθ θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από αιτίεσ που δεν οφείλονται ςε αμζλεια του αναδόχου 

(περίοδοι που οι ςχολικζσ μονάδεσ είναι κλειςτζσ, ανωτζρα βία κ.λ.π.). 

 

ΑΘΟ 3: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΟΔΟΥ - ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει ςυςτιςει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Υποζργου 1 

(ΕΡΡΥ) τθν οποία κα γνωςτοποιιςει ςτον Ανάδοχο. 

2. Θ Επιτροπι κα είναι αρμόδια για τθ ςυνεχι και αναλυτικι παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του 

Αναδόχου και για τθν ζγκριςθ και παραλαβι όλων των παραδοτζων του.  

3. Θ παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει κάκε παραδοτζο του με ςυνοδευτικι επιςτολι με τθν οποίαν αιτείται 

τθν παραλαβι του.  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι δια τθσ ΕΡΡΥ αξιολογεί τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του 

Ραραδοτζου.  

 Σε περίπτωςθ που θ ΕΡΡΥ διαπιςτϊςει εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι 

του εκάςτοτε Ραραδοτζου μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου 

κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτθν ωσ άνω προκεςμία.  

 Εάν παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν χωρίσ θ 

Ανακζτουςα Αρχι να αποςτείλει παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται ότι 

ζχει παραλθφκεί οριςτικϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΕΡΡΥ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 

ςφνταξθ και κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου 

εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν από τθν ωσ άνω παραλαβι.  
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 Σε περίπτωςθ υποβολισ παρατθριςεων επί του Ραραδοτζου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το 

επανυποβάλει με ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ 

τθσ Επιτροπισ. Θ επανυποβολι αυτι πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των παρατθριςεων τθσ 

ΕΡΡΥ.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

ωσ ικανοποιθτικό, θ Επιτροπι δικαιοφται να επανζλκει με ζγγραφεσ παρατθριςεισ που 

αφοροφν ςτθν προςαρμογι του Ραραδοτζου ςτισ αρχικζσ παρατθριςεισ εντόσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν και ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει το παραδοτζο ςτισ παρατθριςεισ 

αυτζσ εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι των παρατθριςεων. Με άπρακτθ 

παρζλευςθ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ λογίηεται το Ραραδοτζο οριςτικϊσ παραλθφκζν. Εάν 

το Ραραδοτζο κρικεί και πάλι μθ ικανοποιθτικό δφναται θ ΕΡΡΥ να ειςθγθκεί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι να κινιςει τισ διαδικαςίεσ περί κθρφξεωσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου και 

τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν άμεςθ διάκεςθ ςε αυτιν ενδιάμεςων εκδόςεων 

των παραδοτζων κακϊσ επίςθσ και να ςυμμετζχει ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ τθσ ομάδασ του 

Αναδόχου όποτε το κρίνει ςκόπιμο. 

5. Εάν παρουςιαςτοφν κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τότε κα υπάρχει 

μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ κάκε παραδοτζου, που ςυνδζεται με τθν κακυςτζρθςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τόςο χρονικό διάςτθμα όςθ κα είναι και θ κακυςτζρθςθ που 

τεκμθριωμζνα προκαλείται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Συνολικά οι ωσ άνω κακυςτεριςεισ 

δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ 30 θμζρεσ, άλλωσ αν υπερβοφν, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ.  

6. Με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε παραδοτζου επζρχεται αυτοδικαίωσ απόςβεςθ τθσ ςχετικισ 

υποχρζωςθσ του Αναδόχου. Με τθν οριςτικι παραλαβι και του τελευταίου Ραραδοτζου 

ολοκλθρϊνεται το ζργο του Αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και 

λαμβάνει χϊρα αυτοδικαίωσ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου τθσ παροφςασ.    

 

ΑΘΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν με αρικμό 

.............................. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, τ ........................................., ποςοφ 

............................ ευρϊ (€ .................) που ιςοφται με το 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ 

ΦΡΑ. 

2. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, και 

εφόςον εκκακαριςτοφν τυχόν υποχρεϊςεισ εκ μζρουσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ.  
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ΑΘΟ 5:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

1. Το ςυμβατικό τίμθμα για το ζργο τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………… 

ευρϊ (€...............) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ (23%) Φ.Ρ.Α., ιτοι ςτο ποςό των 

……………………… ευρϊ (€ …………………………..…) άνευ Φ.Ρ.Α.  

2. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό των Ρράξεων με τίτλο «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία» των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγκεκριμζνα τθν ΣΑΕ0148 και τουσ Κωδικοφσ Ρράξεων 

(ΣΑ) 2011ΣΕ01480131, 2011ΣΕ01480130 και 2011ΣΕ01480129 οι οποίεσ ςυγχρθματοδοτοφνται από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 

3. Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ευρϊ (€), με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, ,ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι 

δεν κα προχωρεί ςε καμία πλθρωμι παραδοτζου ι/και υπθρεςίασ εάν το παραδοτζο/υπθρεςία 

δεν ζχει παραδοκεί/παραςχεκεί από τον Ανάδοχο και δεν ζχει παραλθφκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι ςφμφωνα με τα όςα ςχετικά προβλζπονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν 

προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Τραπεηικά τζλθ ι άλλεσ 

επιβαρφνςεισ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Για τθ πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ κα 

εκδϊςει τα αντίςτοιχα τιμολόγια ςε ευρϊ (€ ) ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ 

που υπζβαλε ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Σε κάκε πλθρωμι του Αναδόχου κα 

παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ φόροσ, ο οποίοσ αποδίδεται ςτθν 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ποςό αυτό, θ Ανακζτουςα Αρχι χορθγεί ςχετικι 

βεβαίωςθ.  

5. Ο οικονομικόσ διακανονιςμόσ ορίηεται ωσ εξισ: 

 40% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου, ιτοι ……………………………… ΕΥΩ 

(……………………….€), με τθν οριςτικι παραλαβι του παραδοτζου Ρ1, όπωσ ορίηεται ςτθν 

προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

 60% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου, ιτοι …………………………………. ΕΥΩ 

(……………………….€), με τθν οριςτικι παραλαβι του παραδοτζου Ρ2 , όπωσ ορίηεται ςτθν 

προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ , τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου και τθ ςυνεπι 

εκπλιρωςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

(Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ ι Ζνωςθσ, κα αναγραφεί ςτθν Σφμβαςθ το ποςοςτό και το ποςό που κα 

λάβει κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τθν ςχετικι Ρροκιρυξθ και τθν υποβλθκείςα προςφορά του 

Αναδόχου.) 

6. Σθμειϊνεται ότι θ πλθρωμι κα ακολουκιςει τθ χρθματορροι από το Φορζα Χρθματοδότθςθσ και 

ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε υπάρχοντοσ ταμειακοφ υπολοίπου ςτο εν λόγω πρόγραμμα. 

Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν πλθρωμι του παρζχοντα υπθρεςίεσ, θ οποία ζχει άμεςθ ι 

ζμμεςθ ςχζςθ με ενζργειεσ του φορζα χρθματοδότθςθσ δεν επιφζρει καμία ευκφνθ για 

οποιουδιποτε είδουσ αποηθμίωςθσ ι καταβολισ τόκων κ.λ.π από μζρουσ του Εργοδότθ. 
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7. Πποτε, βάςει τθσ ςφμβαςθσ, ζνα ποςό είναι επιςτρεπτζο ι πλθρωτζο από τον Ανάδοχο, θ 

Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να το αφαιρζςει από οποιοδιποτε ποςό που οφείλεται ι κακίςταται 

μεταγενζςτερα απαιτθτό από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςφμβαςθ τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ 

 

ΑΘΟ 6: ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, και εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να  τροποποιείται θ Σφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΥ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ που δφναται να επζλκει, κα εξαςφαλίηει 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και 

τθσ παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 7: ΛΟΙΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων 

ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ και τα 

παραρτιματά αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για 

τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, θ Ρροκιρυξθ και θ 

οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

ςφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο με αυτιν.  

2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ το αναφερόμενου ςτθν Ρροςφορά του προςωπικοφ,  

βεβαιϊνει δε ότι τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα επιδεικνφουν επαγγελματιςμό και πνεφμα 

ςυνεργαςίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αντικατάςταςθ 

μζλουσ τθσ Ομάδασ με άλλο ςτζλεχοσ αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ. Εν γζνει, ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να αποφεφγονται πράξεισ ι παραλείψεισ που 

κα είχαν αποτζλεςμα αντίκετο προσ το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, 

αναφορικά με το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 

απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι προσ το προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

4. Σε περίπτωςθ που μζλοσ/θ τθσ Ομάδασ αποχωριςει/ουν από τθν Ομάδα ι λφςει/ουν τθ 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, ο τελευταίοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει άμεςα τον/ουσ 

αποχωριςαντα/εσ ςυνεργάτθ/εσ με άλλον/ουσ αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ. 

5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/ 

κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν ςφμβαςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Σε περίπτωςθ 

αποχϊρθςθσ μζλουσ τθσ ζνωςθσ από το ςχιμα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ 

όρουσ. 
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6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια, απαγορευομζνου ρθτά ς’ αυτόν να 

ανακοινϊνει ι παραχωρεί οποτεδιποτε, είτε κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, είτε μετά 

τθ λιξθ αυτισ, ςε οποιονδιποτε, οποιαδιποτε εμπιςτευτικι πλθροφορία ι επαγγελματικό 

μυςτικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςυνεργατϊν αυτισ ι να χρθςιμοποιιςει οποιεςδιποτε 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ι επαγγελματικά μυςτικά για ίδιον όφελοσ ι για όφελοσ τρίτου. 

7. Θ ΕΛΣ ζχει το δικαίωμα να προςκαλεί τον ανάδοχο ςε ςυςκζψεισ, κατά τισ οποίεσ κα παρουςιάηει 

τθν πρόοδο του ζργου του, κα ςυηθτοφνται προβλιματα ι γενικϊσ κζματα που ανακφπτουν κατά 

τθ διάρκεια του ζργου και κα δίδονται οδθγίεσ, κατευκφνςεισ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν.  

8. Σε περίπτωςθ που διενεργθκεί πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ ςτισ Ρράξεισ ςτο πλαίςιο των οποίων 

διενεργείται ο παρόν διαγωνιςμόσ από τα αρμόδια κοινοτικά ι εκνικά όργανα, ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυνεργαςτεί και να παρζχει κάκε απαιτοφμενο ςτοιχείο ι ζγγραφο ςτα εν λόγω 

όργανα, κακϊσ και να ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ τθσ ΕΛΣ ςε περίπτωςθ που αυτζσ 

προκφψουν από το πόριςμα του ςχετικοφ ελζγχου. 

9. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με κάκε απαίτθςθ ι υπόδειξθ τθσ ΕΛΣ 

κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του, ςτο πλαίςιο τθσ τιρθςθσ των κανονιςμϊν δθμοςιότθτασ που 

διζπουν τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Ε.Σ.Ρ.Α. 

 

ΑΘΟ 8: ΚΥΙΟΤΗΤΑ - ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Κάκε αποτζλεςμα, μελζτθ, ςτοιχείο, υλικό, αγακό, ζγγραφο ι αρχείο ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι 

μορφι ςχετικό με τθ παροφςα, που κα αναπτυχκεί από τον Ανάδοχο, κα αποτελεί ιδιοκτθςία τθσ ΕΛΣ 

που μπορεί να το διαχειρίηεται και να το εκμεταλλεφεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι, εάν το επικυμεί, ζχει το 

δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει όλα τα ανωτζρω αυτοφςια ι τροποποιθμζνο για οποιαδιποτε άλλθ 

χριςθ με οικονομικό φορζα διαφορετικό από τον Ανάδοχο.  

Ράςθσ φφςεωσ υλικό, αγακό, ζγγραφο ι αρχείο ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι ςχετικό με τθ 

παροφςα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων 

θλεκτρονικισ μορφισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ 

τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

 

ΑΘΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι να εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται εκχωριςει, χωρίσ 

ζγκριςθ, αλλά με προθγοφμενθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ απαιτιςεισ του 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
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ΑΘΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

1. Αν ο Ανάδοχοσ παρζχει πλθμμελϊσ οποιαδιποτε ηθτοφμενθ υπθρεςία και κατά απόκλιςθ από 

οποιονδιποτε όρο που κζτει θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ και θ παροφςα ςφμβαςθ ι 

κακυςτεριςει τθν ολοκλιρωςθ παροχισ οποιαςδιποτε υπθρεςίασ ςφμφωνα με τουσ χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ που κζτει θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο από τθν ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει από αυτιν, επιβάλλοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπει θ κείμενθ 

νομοκεςία. 

2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ τουσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοια 

κεωροφνται για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εκτόσ του πεδίου 

δραςτθριότθτασ και ελζγχου τουσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων του ςε γεγονόσ 

ανωτζρασ βίασ, οφείλει να το γνωςτοποιιςει και να προςκομίςει τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ είκοςι  (20) θμερϊν από τότε που αυτό ςυνζβθ.     

 

ΑΘΟ 11: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από το Κοινοτικό και Ελλθνικό Δικονομικό και Ουςιαςτικό Δίκαιο. Σε 

περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι αυτισ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ι εξ αφορμισ αυτισ, κα επιλφεται από τα κακ' φλθv αρμόδια δικαςτιρια των 

Ακθνϊν. 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 

τζςςερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τρία (3) κατατζκθκαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, και το 

τζταρτο ζλαβε ο Ανάδοχοσ.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 

 

……………….. 

ΓΙΑ TΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

 
Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ 

 

 

Μφρων Μιχαθλίδθσ 

 



 55 

ΡΑΑΤΗΜΑ  Δ.  ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2012/13 
 
Α/Α ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 16 Μαΐου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Σμφρνθσ, Ν. Αττικισ 

   

2 18 Μαΐου 2012 3ο Δθμοτικό Σχολείο Κερατςινίου, Ν. Αττικισ 

   

3 23 Μαΐου 2012 50ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν, Ν. Αττικισ 

   

4 25 Μαΐου 2012 5ο Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά, Ν. Αττικισ 

   

5 30 Μαΐου 2012 3ο Δθμοτικό Σχολείο Βριλθςςίων, Ν. Αττικισ 

   

6 1 Ιουνίου 2012 11ο Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά, Ν. Αττικισ 

   

7 6 Ιουνίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Αιγάλεω, Ν. Αττικισ 

   

8 8 Ιουνίου 2012 22ο Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά, Ν. Αττικισ 

   

9 3 Οκτωβρίου 2012 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου, Ν. Αττικισ 

   

10 5 Οκτωβρίου 2012 5ο Δθμοτικό Σχολείο Μεταμόρφωςθσ, Ν. Αττικισ 

   

11 10 Οκτωβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Θλιοφπολθσ, Ν. Αττικισ 

   

12 12 Οκτωβρίου 2012 3ο Δθμοτικό Σχολείο Αγίων Αναργφρων, Ν. Αττικισ 

   

13 17 Οκτωβρίου 2012 22ο Δθμοτικό Σχολείο Ρεριςτερίου, Ν. Αττικισ 

   

14 9 Οκτωβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Γλυκϊν Νερϊν, Ν. Αττικισ 

   

15 23 Οκτωβρίου 2012 3ο Δθμοτικό Σχολείο Βοφλασ, Ν. Αττικισ 

   

16 25 Οκτωβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ηεφυρίου, Ν. Αττικισ 

   

17 30 Οκτωβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ραπάγου, Ν. Αττικισ 

   

18 1 Νοεμβρίου 2012 3ο Δθμοτικό Σχολείο Λαυρίου, Ν. Αττικισ 

   

19 6 Νοεμβρίου 2012 5ο Δθμοτικό Σχολείο Καρδίτςασ, Ν. Καρδίτςασ 
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20 9 Νοεμβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ν. Τρικάλων 

   

21 13 Νοεμβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Καρπενθςίου, Ν. Ευρυτανίασ 

   

22 15 Νοεμβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ιτζασ, Ν. Φωκίδασ 

   

23 20 Νοεμβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Κάτω Καςτριτςίου, Ν. Αχαΐασ 

   

24 23 Νοεμβρίου 2012 6ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου, Ν. Θλείασ 

   

25 27 Νοεμβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Μεςςινθσ, Ν. Μεςςθνίασ 

   

26 30 Νοεμβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Ν. Κορινκίασ 

   

27 4 Δεκεμβρίου 2012 Δθμοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίασ 

   

28 7 Δεκεμβρίου 2012 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ναυπλίου, Ν. Αργολίδασ 

   

29 11 Δεκεμβρίου 2012 Δθμοτικό Σχολείο Κεραμείων & 1ο Λθξουρίου, Ν. 
Κεφαλλθνίασ 

   

30 14 Δεκεμβρίου 2012 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ρατρϊν (Στροφμπειο), Ν. Αχαΐασ  

   

31 18 Δεκεμβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ηαχάρωσ, Ν. Θλείασ 

   

32 20 Δεκεμβρίου 2012 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ανδραβίδασ, Ν. Θλείασ 

   

33 9 Ιανουαρίου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. αιδεςτοφ, Ν. Θεςςαλονίκθσ 

   

34 11 Ιανουαρίου 2013 3ο Δθμοτικό Σχολείο Ρεραίασ, Ν. Θεςςαλονίκθσ 

   

35 15 Ιανουαρίου 2013 20ο Δθμοτικό Σχολείο Σερρϊν, Ν. Σερρϊν 

   

36 18 Ιανουαρίου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ρολυκάςτρου, Ν. Κιλκίσ 

   

37 22 Ιανουαρίου 2013 13ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Δράμασ 

   

38 25 Ιανουαρίου 2013 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ορεςτιάδασ, Ν. Ζβρου 

   

39 29 Ιανουαρίου 2013 3ο Δθμοτικό Σχολείο Κομοτθνισ, Ν. οδόπθσ 
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40 1 Φεβρουαρίου 
2013 

4ο & 12ο Δθμοτικά Σχολεία Ξάνκθσ, Ν. Ξάνκθσ 

   

41 5 Φεβρουαρίου 
2013 

13ο Δθμοτικό Σχολείο Σερρϊν, Ν. Σερρϊν 

   

42 8 Φεβρουαρίου 
2013 

21ο Δθμοτικό Σχολείο οδολίβου, Ν. Σερρϊν 

   

43 12 Φεβρουαρίου 
2013 

2ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Μθχανιϊνασ, Ν. Θεςςαλονίκθσ 

   

44 15 Φεβρουαρίου 
2013 

1ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Μθχανιϊνασ, Ν. Θεςςαλονίκθσ 

   

45 19 Φεβρουαρίου 
2013 

1ο Δθμοτικό Σχολείο Βζροιασ, Ν. Θμακίασ 

   

46 22 Φεβρουαρίου 
2013 

6ο Δθμοτικό Σχολείο Ζδεςςασ, Ν. Ρζλλασ 

   

47 26 Φεβρουαρίου 
2013 

9ο Δθμοτικό Σχολείο Νάουςασ, Ν. Θμακίασ 

   

48 1 Μαρτίου 2013 7ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ, Ν. Θεςςαλονίκθσ 

   

49 5 Μαρτίου 2013 13ο Δθμοτικό Σχολείο Λάριςασ, Ν. Λάριςασ 

   

50 8 Μαρτίου 2013 21ο Δθμοτικό Σχολείο Λάριςασ, Ν. Λάριςασ 

   

51 12 Μαρτίου 2013 22ο Δθμοτικό Σχολείο Λάριςασ, Ν. Λάριςασ 

   

52 15 Μαρτίου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Σκιάκου, Ν. Μαγνθςίασ 

   

53 20 Μαρτίου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Μαρακϊνα, Ν. Αττικισ 

   

54 27 Μαρτίου 2013 3ο Δθμοτικό Σχολείο Ελευςίνασ, Ν. Αττικισ 

   

55 29 Μαρτίου 2013 2ο Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Ρεράμου, Ν. Αττικισ 

   

56 2 Απριλίου 2013 10ο Δθμοτικό Σχολείο Χανίων, Ν. Χανίων 



 58 

   

57 5 Απριλίου 2013 7ο Δθμοτικό Σχολείο εκφμνου, Ν. εκφμνθσ 

   

58 9 Απριλίου 2013 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ιεράπετρασ, Ν. Λαςικίου 

   

59 12 Απριλίου 2013 2ο Δθμοτικό Σχολείο Βουτϊν, Ν. Θρακλείου 

   

60 16 Απριλίου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Θγουμενίτςασ, Ν. Θεςπρωτίασ 

   

61 19 Απριλίου 2013 6ο Δθμοτικό Σχολείο Κζρκυρασ, Ν. Κζρκυρασ 

   

62 23 Απριλίου 2013 27ο Δθμοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων 

   

63 26 Απριλίου 2013 6ο Δθμοτικό Σχολείο Ρρζβεηασ, Ν. Ρρεβζηθσ 

   

64 14 Μαΐου 2013 5ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ, Ν. Καςτοριάσ 

   

65 17 Μαΐου 2013 Δθμοτικό Σχολείο Βελβεντοφ, Ν. Κοηάνθσ 

   

66 21 Μαΐου 2013 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ, Ν. Κοηάνθσ 

   

67 24 Μαΐου 2013 2ο Δθμοτικό Σχολείο Λιτόχωρου, Ν. Ριερίασ 

   

68 28 Μαΐου 2013 3ο Δθμοτικό Σχολείο Μυτιλινθσ, Ν. Λζςβου 

   

69 31 Μαΐου 2013 Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Μθνά Θυμιανϊν, Ν. Λζςβου 
 

   

70 4 Ιουνίου 2013 
 

Δθμοτικό Σχολείο Λακκίου, Ν. Λζρου 

 
 

 

 

 

 

 


