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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 019/2016  

 

«Παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) ταινίας προβολής μικρού 

μήκους στο πλαίσιο προβολής των δράσεων και του φιλανθρωπικού 

έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αποστολή».  

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει του από 17/10/2016 Δ.Σ. της 

«Αποστολής». 
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ΑΡΘΡΟ 1- ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1. Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 με τη 

μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η 

οποία κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και 

εκπαιδευτικό χώρο. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρονα 

μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, 

ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας.  

1.2. Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με 

φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου 

διάσταση, εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και 

συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησί ας στην 

Ελλάδα, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, τη 

Νοτιοανατολική Ασία, τα δυτικά Βαλκάνια, και τη Μέση Ανατολή, ενώ 

ετοιμάζεται να προωθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Λατινική Αμερική.  

 

ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού  

διαγωνισμού για την ανάθεση παραγωγής ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) 

ταινίας προβολής μικρού μήκους (η οποία θα συνιστά μία μικρότερη σε διάρκεια 

εκδοχή του προκηρυσσόμενου ντοκιμαντέρ) στο πλαίσιο προβολής των 

δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας «Αποστολή», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

επισυνάπτονται. 

2.2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι  απαιτήσεις σχετικά με το έργο ορίζονται 

στο άρθρο 20 της παρούσης. 

2.3. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

2.4. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε από την ημερομηνία υπογραφής της 

έως την 15η.12.2016.  
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2.5. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς χρονικής επέκτασης της 

Σύμβασης με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που θα προβλέπει η 

παρούσα. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται επιπλέον αμοιβής. Η χρονική επέκταση θα μπορεί να 

πραγματοποιείται για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου ή τμηματικά (π.χ. 

ανά εξάμηνο). 

 

ΑΡΘΡΟ 3- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

3.1. Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 

χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

3.2.  Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4-  ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/11/2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 

μ.μ. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί 

της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον 

Τριμελούς Επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’  

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, 

Αθήνα 

Τηλ. : 2130-184400 

Φαξ : 210-9246740 

Εmail: info@mkoapostoli.gr   

 

ΑΡΘΡΟ 6- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

6.1. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων, η υποβολή  ερωτημάτων,  θα πρέπει να 

απευθύνονται στην Αποστολή, Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται είτε  

μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email),  προς τη διεύθυνση Τ. Vlachos@mkoapostoli.  

mailto:info@mkoapostoli.gr
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6.2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη  παρούσα διακήρυξη, τα 

παραρτήματα αυτής, τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής όπως 

αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 12.1. της παρούσης, εφόσον έχουν ζητηθεί 

εμπρόθεσμα. 

6.3. Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

6.4. Η επικοινωνία και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και των αρμοδίων οργάνων της, πραγματοποιείται είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).    

 

ΑΡΘΡΟ 7- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   

7.1. Ανάρτηση της περίληψης της Διακήρυξης, του σώματος της Διακήρυξης και 

των Παραρτημάτων αυτής, θα γίνει στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

www.mkoapostoli.gr, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

7.2. Αντίγραφο της Διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν, 

μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την έδρα της  Αναθέτουσας 

Αρχής, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, Αθήνα Τμήμα 

Προμηθειών, Υπεύθυνος Θωμάς Βλάχος, τηλ επικοινωνίας  : 2130-184400,  κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

8.1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα 

β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών, 

γ) Συνεταιρισμοί και 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού και άλλων μέσων προβολής και επικοινωνίας 

τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Στην περίπτωση υποψηφίων νομικών 

http://www.mkoapostoli.gr/
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προσώπων το ανωτέρω πεδίο δραστηριότητας θα πρέπει να προβλέπεται 

ρητώς στον καταστατικό τους σκοπό. 

8.2. Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει 

τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 

139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – 

μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. 

(GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος 

που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

8.3. Ειδικότερα για τις ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη, 

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
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μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. 

4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να 

συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει 

υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος 

υποψήφιος ή ως υπεργολάβος σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω 

συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών 

στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. 

ΑΡΘΡΟ 9-  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

9.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην 

οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  οι 

προσφέροντες: 

I. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κάτωθι 

αναφερόμενα αδικήματα και συγκεκριμένα: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29 -01-98 

σελ. 1 ), 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31 -

123-1998, σελ. 2), 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 

316 της 27-11-1995, σελ. 48), 

4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 

σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της 28-12-2001 σελ. 76), η οποία 
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ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α΄/95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 

3424/2005 (305/Α΄/ 05), 

5) κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 

6) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλουν: 

Α) οι Διαχειριστές, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 

Β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο  Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το Νομικό Πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

- Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

- Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε 

μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 

II. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους 

και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης ή 

αναστολής εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

ΙΙΙ. Δεν τελούν σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει  

ή για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης 

δεν  τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις. 

IV. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους 

φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην 

περίπτωση ομορρύθμων εταιρειών, υπεύθυνη δήλωση ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι 
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είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

V. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το Ειδικό Επάγγελμά 

τους, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. Τα αλλοδαπά Φυσικά 

ή Νομικά Πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της Χώρας εγκατάστασής τους, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τους. 

VΙ. Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.  

VIΙ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 

υπουργική κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

VIII. Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή  και ακριβή  και 

ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

ΙX. Αναλαμβάνουν  την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσης.  

9.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, και στην 

οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 

όρους της. 

II. για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για εκατ όν 

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . 

ΙΙΙ. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αποστολή» που θα 

απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

IV. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων 

υπηρεσιών. 
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V. διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένες ικανότητες στην 

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. 

9.3. Παραστατικό Εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, το  υποβάλλει μαζί με την προσφορά του.  

9.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικά για τα 

νομικά πρόσωπα, ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους 

με μορφή Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), 

καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας. Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος των Α.Ε., τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους ανάλογα το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών. Εάν η καταστατική έδρα είναι διαφορετική της έδρας της 

κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης ή της ένωσης εταιρειών, αναφέρεται κι 

εκείνη ξεχωριστά. Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ή ένωσης, αναφέρεται 

υποχρεωτικά η έδρα καθενός εκ των μελών της. 

9.5. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του προσφέροντα με το 

οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

9.6. Πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται τα μέλη της αρμόδιας Ομάδας Έργου 

που προτείνει ο υποψήφιος, η οποία θα πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά και 

κατ’ ελάχιστον από έναν (1) δημιουργό –σεναριογράφο, έναν (1) διευθυντή 

φωτογραφίας, έναν (1) δημοσιογράφο, έναν (1) μοντέρ και έναν (1) 

μουσικοσυνθέτη. 

9.7. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου που 

προτείνει ο υποψήφιος, από τα οποία να προκύπτουν οι εξειδικευμένες γνώσεις 

και η επαγγελματική εμπειρία του κάθε στελέχους στο αντικείμενό του.  

Ειδικώς: Α) οι υποψήφιοι δημιουργοί- σεναριογράφοι θα πρέπει να έχουν 

εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών στην παραγωγή ειδησεογραφικών, 

κοινωνικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών ντοκιμαντέρ στη δημόσια ή/και την 

ιδιωτική τηλεόραση, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

δείγματος (online ή dvd ή σε ψηφιακή μορφή) τουλάχιστον πενήντα (50) 

ντοκιμαντέρ ή/και με την προσκόμιση συμβάσεων συναφών έργων που έχ ουν 

υπογράψει οι δημιουργοί – σεναριογράφοι, με αναθέτουσες αρχές (οι 
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συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά 

περίπτωση αναθετουσών αρχών και δείγμα του παραδοτέου) που αφορούν 

έργα παράγωγης οπτικοακουστικού (κινηματογραφικού) υλικού (DVD) 

πολιτικού, ανθρωπιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, ώστε να συνάδουν με 

τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής .  

Β) οι υποψήφιοι διευθυντές φωτογραφίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι 

αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ανώτατου  εκπαιδευτικού ιδρύματος της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη 

φωτογραφία και να έχουν αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα ετών.  

Γ) οι υποψήφιοι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου 

τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

πέντε ετών στην παραγωγή τηλεοπτικών ή / και κινηματογραφικών 

ντοκιμαντέρ και να είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ. 

Τα βιογραφικά σημειώματα εκάστου των μελών της Ομάδας Έργου θα πρέπει 

να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις  αυτών ότι δέχονται να 

συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο σχήμα για την εκτέλεση του Έργου καθώς και 

ότι τα αναγραφόμενα στα βιογραφικά τους σημειώματα είναι ακριβή και αληθή.   

9.8. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων στο παρόν άρθρο 

υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , με την επισήμανση ότι φέρουν 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προς της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με 

ταχυδρομική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυμεταφορές), η ημερομηνία υπογραφής των 

υπεύθυνων δηλώσεων, θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 10- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

10.1. Στην τεχνική προσφορά περιγράφονται αναλυτικά, επί ποινή 

αποκλεισμού, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτές ορίζονται στο άρ. 20 της παρούσης .  
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10.2. Η τεχνική προσφορά δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

10.3. Οι υποψήφιοι δύνανται να συμπεριλάβουν στην Τεχνική Προσφορά τους, 

τεχνικά φυλλάδια και παραρτήματα με στοιχεία που κρίνουν απαραίτητα για 

την προσφορά τους. 

10.4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 20 της παρούσης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

11.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής. 

11.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ.  

11.3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.4. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του, δοθέντος ότι ο ανάδοχος 

θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως 

ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

11.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού θα την απορρίπτει άνευ άλλων διατυπώσεων. 

11.6. Οικονομική προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη 

σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή εκτός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές 

λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

Επιπλέον εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
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προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

11.7  Στην προσφερόμενη έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλοι οι παράγοντες κόστους, 

αμοιβών και οφέλους αναδόχου, λειτουργικών εξόδων, ασφαλίστρων , μισθών 

και αμοιβών σε τρίτους, εξόδων ταξιδίων κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 12- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους  

στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, 

Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την  

02/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. 

12.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  

12.3. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους 

προσφέροντες. 

12.4. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική 

αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι 

ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των 

προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

12.5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη 

συνοδεύουν. 

12.6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός  της ελληνικής, 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  
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12.7. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει  και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

12.8. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο  

υποψήφιος, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω στην παρούσα διακήρυξη, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψ ήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

12.9. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

12.10. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, 

συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις 

των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 

περαιτέρω αξιολόγηση. 

12.11. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τ ις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 

παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

12.12. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 

φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή 
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Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

12.13. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 

είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιάς τους. 

12.14. Επισημαίνεται ότι: 

 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή 

συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. 

 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία 

υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

 Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν 

αυτές ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού κατά 

την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με έγγραφο της «Αποστολής» μετά 

από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Από τις ανωτέρω 

διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια 

επιτροπή. 
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 Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία αυτά. 

12.15. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Για την ευχερέστερη 

αναζήτηση των στοιχείων αυτών, ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα 

αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση 

που φέρει. 

12.16. Η προσφορά υποβάλλεται  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος 

φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

12.16.1. Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη  

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

12.16.2. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει  τα 

απαραίτητα  σχετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 

10 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

12.16.3. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή 

αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο 

και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.  
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Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

12.16.4. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τον 

Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας Διακήρυξης. 

12.17. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις παρακάτω 

ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) ταινίας προβολής μικρού 

μήκους στο πλαίσιο προβολής των δράσεων και του φιλανθρωπικού 

έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αποστολή».  

 

Αρ. Διακήρυξης: 019/2016 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 02/11/2016, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. 

12.18. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 13- ΓΛΩΣΣΑ 

13.1. Οι προσφορές, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, 

γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ. από και προς την «Αποστολή», 

καθώς και η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα διατυπώνονται εγγράφως στην 

ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Το 

ίδιο ισχύει και για το σύνολο της επικοινωνίας του αναδόχου μετά την ανάθεση 

της σύμβασης. 

13.2. Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων και όλα 

τα πιστοποιητικά συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας εκδόσεως, 

συνοδευόμενα όμως από επίσημη μετάφραση στην ελληνική και θεώρηση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 
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13.3. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση θα επικρατεί η ελληνική 

διατύπωση. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να 

αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα και στην περίπτωση που αυτοί δεν 

μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, αναγράφονται μόνο στην αγγλική 

γλώσσα. 

13.4. Προσφορά η οποία δεν θα υποβληθεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο 

δεν θα γίνει αποδεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14.1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . 

14.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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15.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού. Η 

Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, στα γραφεία της «Αποστολής» 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 

Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

15.2. Η αποσφράγιση γίνεται κατά τα ακόλουθα στάδια: 

15.2.1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση 

και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου τεχνικής επάρκειας  

15.2.1.1. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο 

χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΑΠ, με την εξής διαδικασία: 

15.2.1.2. Η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, 

τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον 

ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν 

υπάρχουν οι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από 

την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι 

παραμένουν κλειστοί στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

15.2.1.3. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, από την Επιτροπή αποσφραγίζονται 

ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της  τεχνικής 

επάρκειας ανά φύλλο. Ο υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

παραμένει σφραγισμένος. 
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15.2.1.4. Εφόσον πληρούνται οι όροι  του διαγωνισμού, η Επιτροπή προχωρά 

στο άνοιγµα και τον έλεγχο των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Συμμετέχοντες που αποκλείονται σε κάποιο στάδιο κατά την προαναφερόμενη 

διαδικασία, δεν συμμετέχουν στο επόμενο. Η ανωτέρω αποσφράγιση -

αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς- οικονομικών προσφορών ) ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα της 

πρόσκλησης και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί µε απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

15.2.1.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προβαίνει στην αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης , την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται 

στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των εν λόγω δικαιολογητικών, 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Συντάσσεται 

πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ή οργάνου  στο οποίο έχει 

εκχωρήσει αρμοδιότητες. 

15.3. Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον 

ενδιαφερόμενο, η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του οργάνου στο οποί ο 

έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες περί οριστικής κατακύρωσης του έργου. Με την 

κοινοποίηση αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η δε σύμβαση καθ΄ 

αυτή έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

15.4. Μετά την έκδοση της απόφασης οριστικής κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο ανάδοχος υπογράφει τη σχετική σύμβαση (Παράρτημα Β’)  με 

την «Αποστολή», σύμφωνα με την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να εκτελέσει το έργο κατ΄ εντολή και για λογαριασμό της δεύτερης, τηρουμένων 

των διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης  και των σχετικών 

κείμενων διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  
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ΑΡΘΡΟ 16- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1. Για την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνονται υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς του με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και ότι η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

 β) η τιμή της προσφοράς. Επίσης εξετάζεται η φερεγγυότητά του, η 

επαγγελματική του αξιοπιστία, η οικονομική του κατάσταση, οι τεχνικές του 

δυνατότητες. 

16.2. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη προσφορά εκ 

των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

16.3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 17- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

17.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προσκομίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

της παρούσας:  

17.1.1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία της προαναφερόμενης ειδοποίησης. 

17.1.2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης. 
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17.1.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της προαναφερόμενης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 

κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

17.1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της προαναφερόμενης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  πτώχευση και επίσης 

ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

17.2. Στην περίπτωση που σε μία προσφορά συμμετέχουν περισσότεροι του 

ενός προσφέροντες, τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έναν εκ των προσφερόντων.  

17.3. Όλα τα δικαιολογητικά που προέρχονται από την  αλλοδαπή θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια 

Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 

του προσωρινού αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

17.4. Η Επιτροπή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών  από την παραλαβή του 

φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην 

αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων του ως άνω φακέλου. Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρι νού 

αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ολοκλήρωση των 

ανωτέρω ενεργειών γίνεται υποχρεωτικά σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής.  

17.5. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον  προτείνει την αποδοχή ή μη του εν λόγω 

φακέλου παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία. 
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17.6. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή 

παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον 

φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλο όργανο στο οποίο έχει εκχωρήσει 

αρμοδιότητες,  που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, 

είτε αποφασίζει διαφορετικά. 

17.7. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει την πλέον χαμηλότερη προσφορά  

δεν προσκομίζει εγκαίρως ή/και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ή/και 

προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με 

την αμέσως χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει εγκαίρως ή/και προσηκόντως, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

17.8. Η Αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, 

ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ’ αυτόν και τον καλεί εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή κάθε άλλο 

νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της έγγραφης ανακοίνωσης, για να  

υπογράψει τη σύμβαση. Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης-

ανάθεσης που υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής», η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

17.9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας κηρύσσεται έκπτωτος, 

χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
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αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο.  

ΑΡΘΡΟ 18 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  

18.1. Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη η Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια πριν από την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και 

ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη 

Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο 

και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες 

περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να 

διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία. Σε 

περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται 

σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να 

αξιώσουν αποζημίωση.  

18.2. Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση 

των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν 

τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

18.3. Η Αναθέτουσα δικαιούται επίσης να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό αν 

δεν ευοδωθεί ο παρών καθώς επίσης και να προβεί σε διαδικασία απευθείας 

διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί ο παρών διαγωνισμός, ή σε 

περίπτωση που στην παρούσα διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή 

καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν 

υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 

αρχικοί όροι της σύμβασης. 

18.4. Η ύπαρξη μιας προσφοράς, δεν αποτελεί λόγο ματαίωσης διαγωνισμού.  Σε 

περίπτωση κατάθεσης  μίας μόνο προσφοράς ή τελικώς αποδεκτής μίας μόνο  

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε 

προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται  με 
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παραστατικά, τότε η Αναθέτουσα  ματαιώνει τον διαγωνισμό και τον 

επαναπροκηρύσει με τροποποίηση ή μη των όρων του.  

18.5. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία. 

18.6. Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. 

18.7. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί 

αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτοι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους 

τους όρους ανεπιφυλάκτως. 

 

ΑΡΘΡΟ 19– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

19.1. Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 

διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί 

ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  

19.2. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης 

επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και την 

νομιμότητα των δικαιολογητικών τα οποία προσκομίζει ο προσωρινός 

ανάδοχος. 

19.3. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή, ως εξής: 

19.3.1. Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. Επί της ένστασης αυτής γνωμοδοτεί η Επιτροπή και η 

αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

19.3.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που 

αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή την διενέργεια του 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός 
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της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε 

γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει  τη σχετική 

απόφασής της, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

διαγωνιζομένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. 

19.3.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

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

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

εξετάζεται από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική 

απόφασή της, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως 

άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

19.3.4. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, αναφορικά με τη νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενος 

έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ημερών από την υποβολή της, στον προσωρινό ανάδοχο κατά του οποίου 

στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή 

εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

19.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός 

από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

19.5. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το 

νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της 

Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 08:30 έως 16:30. Οποιοσδήποτε άλλος τρό πος 

υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος. 
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19.6. Το σώμα της σχετικής απόφασης επί της ένστασης κοινοποιείται στους 

ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Μαζί με την 

εν λόγω απόφαση κοινοποιείται και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

19.7. Αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση τυχόν ανακυπτουσών 

διαφορών είναι αυτά των Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

20.1. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και 

μίας (1) ταινίας προβολής μικρού μήκους (η οποία θα συνιστά μία μικρότερη σε 

διάρκεια εκδοχή του προκηρυσσόμενου ντοκιμαντέρ), στο πλαίσιο προβολής 

των δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας «Αποστολή». 

20.2. Τεχνική περιγραφή ντοκιμαντέρ 

20.2.1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βιντεοσκοπήσει και να παρουσιάσει, μέσα από 

σχετικές ανθρώπινες ιστορίες, τουλάχιστον είκοσι (20) δράσεις της 

Αναθέτουσας, σε χώρους εντός και εκτός Αττικής που θα του υποδειχθούν. Οι 

«πρωταγωνιστές» της ταινίας τεκμηρίωσης πρέπει να είναι, κυρίως, πολίτες 

επωφελούμενοι από το έργο  της Αναθέτουσας και εθελοντές, εργαζόμενοι ή/και 

στελέχη της Αναθέτουσας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις και τόποι 

υλοποίησής τους: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ / ΔΕΜΑΤΑ 

ΑΓΑΠΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΕ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 



[27] 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΑΙ «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΗ-

ΣΤΡΑΤΗ 

ΛΗΜΝΟΣ 

- ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ», παραγωγή χειροποίητων 

παραδοσιακών ποντιακών ζυμαρικών.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ “ΚΑΤΩ 

ΠΟΡΡΟΙΑ” , παραγωγή αρωματικών-

φαρμακευτικών φυτών (καλλιέργεια 75 

στρεμμάτων ρίγανης) και βιολογική 

παραγωγή. 

 ΣΕΡΡΕΣ 

ΚΑΡΕΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΑΤΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ» 

ΑΤΤΙΚΗ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΤΤΙΚΗ 

 ΜΙΚΡΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

20.2.2. Το παραγόμενο ντοκιμαντέρ θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών, 

με πρωτότυπη μουσική επένδυση και δομή που θα δημιουργεί θετική εντύπωση 

και διάθεση στον αποδέκτη. 

20.2.3. Πριν από την ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του ντοκιμαντέρ θα λάβει 

χώρα παρουσίασή του στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί 

η τελική μορφή του παραδοτέου σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

20.2.4. Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί το 

παραγόμενο αντικείμενο είναι οι εξής: 
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Διάρκεια ταινίας (ντοκιμαντέρ) Τουλάχιστον 45 λεπτά - Απαλλαγμένη 

από πνευματικά δικαιώματα 

Εκφώνηση Ελληνική (αν κριθεί απαραίτητο) 

Υπότιτλοι Αγγλικοί και Ελληνικοί κατόπιν επιλογής 

για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφάλαλους) (αν 

κριθεί απαραίτητο). 

Φορμάτ 16/9 και ΗD 

Ανάλυση 24p 1080x1920 

Ήχος Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 

στερεοφωνικού ήχου 

Μουσική Επένδυση Ναι – Πρωτότυπη 

Ειδικότερες προδιαγραφές (θα 

συνεκτιμηθούν) 

 Δυνατότητα λήψης πλάνων με τη 

χρήση μη επανδρωμένου 

αεροσκάφους (drone)  

 Ανάλυση 4Κ  

 

20.2.6. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτιο, αισθητικά 

ελκυστικό για τον θεατή και με πρωτότυπη μουσική επένδυση. Οι υπηρεσίες 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη 

χρήση μουσικών θεμάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν.  

20.3. Τεχνική περιγραφή ταινίας μικρού μήκους 

20.3.1. Η παραγόμενη ταινία προβολής μικρού μήκους θα συνιστά μία 

μικρότερη σε διάρκεια εκδοχή του προκηρυσσόμενου ντοκιμαντέρ , θα είναι 

διάρκειας περίπου 15 λεπτών, με πρωτότυπη μουσική επένδυση και δομή που 

θα δημιουργεί θετική εντύπωση και διάθεση στον αποδέκτη. 

20.3.2. Πριν από την ολοκλήρωση – οριστικοποίηση της ταινίας μικρού μήκους 

θα λάβει χώρα παρουσίασή της στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να 

οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του παραδοτέου σε συνεργασία με τον 

ανάδοχο. 

20.3.4. Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί το 

παραγόμενο αντικείμενο είναι οι εξής: 
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Διάρκεια ταινίας μικρού μήκους Περίπου 15 λεπτά - Απαλλαγμένη από 

πνευματικά δικαιώματα 

Εκφώνηση Ελληνική (αν κριθεί απαραίτητο) 

Υπότιτλοι Αγγλικοί και Ελληνικοί κατόπιν επιλογής 

για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφάλαλους) (αν 

κριθεί απαραίτητο). 

Φορμάτ 16/9 και ΗD 

Ανάλυση 24p 1080x1920 

Ήχος Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 

στερεοφωνικού ήχου 

Μουσική Επένδυση Ναι – Πρωτότυπη 

 

20.3.5. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτιο, αισθητικά 

ελκυστικό για τον θεατή και με πρωτότυπη μουσική επένδυση.  Οι υπηρεσίες 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη 

χρήση μουσικών θεμάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν .  

ΑΡΘΡΟ 21- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Διαγωνισμός  διέπεται από:  

1. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής.  

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας.  

ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από το σώμα της διακηρύξεως, το 

Παράρτημα Α’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), το Παράρτημα Β’ 

(Σχέδιο της συμβάσεως),  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄  

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας 

 


