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ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ’’   ––   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΙΙ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

Άρθρο 1ο -  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

1.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει 
στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η 
σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το 
άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ 
10 - 09 - 1993.   
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της 
διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο 
οποίος εκπληρώνεται µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της 
σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία.   
 

Άρθρο 2ο –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της 
Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» 

2.1. Το «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» είναι 
ένα πρωτότυπο έργο που θα υλοποιηθεί, από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, 
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Αστική µη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία - Α.Μ.Κ.Ε της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Α. Ωνάσης και αποσκοπεί: 

� στην υποστήριξη της έρευνας, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόµων ιδεών 

ως παράµετρος της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, 

� στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κλασικά λύκεια που λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, σχολεία στην Αµερική, στην Αυστραλία και στην Ασία) καθώς και 

ερευνητών και ερευνητικών ιδρυµάτων, 

� στην αξιοποίηση µιας ιστορικής περιοχής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως 

αφετηρία «εργαλείο», «µονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των 

εναλλακτικών τρόπων µάθησης, 

� στην ανάπτυξη της γνώσης ως µέσο επαγγελµατικής αυτοπραγµάτωσης (δηλ.: της 

βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου και κοινωνικού ρόλου της επαγγελματικής 

απασχόλησης). 

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη δράσεων σε συγκεκριµένους πληθυσµιακές 

οµάδες στις οποίες απευθύνεται οι οποίοι είναι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, οι 

υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες καθώς και οι ερευνητές. Το 

Έργο περιλαµβάνει απολύτως διακριτές εκπαιδευτικές δράσεις για κάθε 

πληθυσµιακή οµάδα.  

Το φυσικό αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει: (α) την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εργαστηρίων στα σχολεία της Α΄/Β΄θµιας 

εκπαίδευσης µε τη µέθοδο project (β) τη δηµιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού καθώς και διαδραστικών εφαρµογών για µαθητές και εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γ) τη διοργάνωση 

Θερινών Σχολείων για έλληνες µαθητές, µαθητές ευρωπαϊκών κλασικών 
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λυκείων και µαθητές σχολείων της Αµερικής, Αυστραλίας και Ασίας, καθώς και 

για ξενόγλωσσους πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και 

ερευνητές δ) την υποστήριξη (τροφεία) για µεταπτυχιακές σπουδές ξένων 

φοιτητών στην Ελλάδα µε γνώση της ελληνικής γλώσσας, ε) την δηµιουργία 

Ψηφιακού αποθετηρίου, µε ψηφιακό υλικό για τον Πλάτωνα, ερευνητικών 

εργασιών, διατριβών, βιβλιογραφία - αρθρογραφία - επιλεγµένη και 

σχολιασµένη δικτυογραφία, σύνδεση µε άλλα αποθετήρια και βάσεις 

Πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων κλπ, στ) την διοργάνωση διεθνών 

συνεδρίων στο τοµέα της φιλοσοφίας και της θεωρίας των επιστηµών καθώς 

και θεµατικών ηµερίδων. 

Οι ∆ράσεις του Έργου στην υλοποίηση των οποίων θα συµµετάσχει το ΙΜΕ 

είναι οι ακόλουθες: 

∆ράση 1: ∆ΙΑΛΟΓΟΙ     

∆ράση 2: ΠΛΑΤΩΝΑΣ    

∆ράση 3: ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α    

∆ράση 4: ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

∆ράση 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Οι ανωτέρω ∆ράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερα Υπόεργα. 

Άρθρο 3ο – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Τα 4 υποέργα που απαρτίζουν το Έργο θα υλοποιηθούν αντίστοιχα σε τέσσερις 
συµβάσεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τον τρόπο υλοποίησής τους: 

3.1.1. Υποέργο 1 – «Επιστηµονική µελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, 
οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική 
υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ». 

3.1.2. Υποέργο 2 – «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του ΠΛΑΤΩΝΑ»  

3.1.3. Υποέργο 3 – «Υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης διαµονής 
φοιτητών»  

3.1.4. Υποέργο 4 – «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του 
έργου» 

 

3.2. Το Υποέργο 1 (παραγ. 3.1.1 ανωτέρω) υλοποιείται ήδη µε ίδια µέσα από το 
ΙΜΕ. Τα Υποέργα 2 και 4 (παράγραφοι 3.1.2 και 3.1.4 ανωτέρω) θα 
αποτελέσουν αντικείµενα άλλων συµβάσεων οι οποίες θα προκηρυχθούν σε 
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µεταγενέστερο στάδιο. Με το παρόν προκηρύσσεται το Υποέργο 2 που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.2 ανωτέρω.  

3.3. Το Υποέργο «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»» (Για την παρούσα διαδικασία 
αποτελεί και αναφέρεται ως «Έργο», στο εξής) το οποίο πρόκειται να ανατεθεί 
στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού περιλαµβάνει υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στα πλαίσια της ∆ράσης «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» και συνίσταται στην: 
συγγραφή, µετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και επιµέλεια µεταφράσεων 
γνωστικών ενοτήτων για το πλατύ κοινό, που θα συµπεριληφθούν σε ψηφιακό 
αποθετήριο που δηµιουργεί το Πανεπιστήµιο Αθηνών, σε διαδραστική µορφή.  
Το αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο  Γ’ 

3.4. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο για το σύνολο του έργου που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.3 ∆εν είναι αποδεκτές προσφορές για 
µεµονωµένο µέρος (ή µέρη). 

Άρθρο 4ο –  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Η προκηρυσσόµενη δια της παρούσης, διαδικασία ανάθεσης, έχει τίτλο και 
αφορά: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση 
της δράσης: «Πλάτωνας»». 

4.2. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για το ως έργο είναι έως εκατόν σαράντα επτά 
χιλιάδες, διακόσια ευρώ (147.200,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
23% (αξία υπηρεσιών: 119.674,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 27.525,20 ευρώ). 
Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο αµοιβής για τις 
αιτούµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παρ. 21.1.2 του «Κανονισµού 
Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 
∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού» του ΙΜΕ. Το 
ποσό αυτό περιλαµβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση του έργου 
όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι – εκτός από τον ΦΠΑ, δασµοί, 
κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, µεταφορικά, δαπάνες εγκατάστασης, 
φύλαξης, εγγύησης, διεξαγωγή ελέγχων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί 
για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου).  

4.3. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ -) και Εθνικούς Πόρους. 

4.4. Το προς ανάθεση έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει 
συνοπτικά:  

4.4.1.  Συγγραφή γνωστικών ενοτήτων για το ευρύ κοινό:   
Στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται η συγγραφή και επιµέλεια ληµµάτων, 
καθώς και η συγκέντρωση και παράδοση προτεινόµενου υποστηρικτικού 
υλικού τεκµηρίωσης ληµµάτων, ως εξής: 

4.4.1.1. 210 λήµµατα – γνωστικές ενότητες στο ανώτερο νοηµατικό/ 
µαθησιακό επίπεδο και 

4.4.1.2. 80 λήµµατα - γνωστικές ενότητες, στο ίδιο ως άνω επίπεδο, αλλά 
που να καλύπτει ειδικά τοπικά, τουριστικά και επιστηµονικά 
ενδιαφέροντα.  

4.4.2. Μετάφραση γνωστικών ενοτήτων για το ευρύ κοινό.   
Στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται η: 

4.4.2.1. Η µετάφραση του συνόλου των γνωστικών ενοτήτων – ληµµάτων 
της παρ. 4.4.1 στην Αγγλική γλώσσα καθώς και 
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4.4.2.2. Η επιµέλεια των παραπάνω µεταφράσεων.   

4.5. Στην αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι, δασµοί, 
κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, τυχόν πνευµατικά δικαιώµατα, διεξαγωγή 
ελέγχων, θεωρήσεων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πλήρη 
ολοκλήρωση του έργου). Περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη συναφής µε τα 
ανωτέρω, κάθε φόρος και δασµός, κάθε αµοιβή τρίτου και γενικότερα 
οιαδήποτε δαπάνη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Το προς 
ανάθεση αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας.  

4.6. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του 
συνόλου του έργου. ∆εν επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για 
µεµονωµένα µέρη του έργου. 

4.7. Αναλυτική παρουσίαση των ελάχιστων απαιτούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των απαιτήσεων του ΙΜΕ, καθώς και ο τρόπος που αυτές υπεισέρχονται στα 
κριτήρια επιλογής αναδόχου, περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας. 

4.8. Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΥΣΕ-
Α.Π.Ι.2. 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   BB ’’   ––   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΣΣ ΙΙ ΟΟ   ––   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   

Το ΙΜΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά, σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Άρθρο 5ο -  ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

5.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει 
στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η 
σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το 
άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ 
10 - 09 - 1993.   
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της 
διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, την 
δηµιουργία ηλεκτρονικών µουσείων, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της 
αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την 
επικοινωνία. 

5.2. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια οι 
σχέσεις των µερών από την υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά 
από τις διατάξεις της Σύµβασης, τα Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και 
από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και όσα στην παρούσα 
ορίζονται ως ισχύοντα. 

5.3. Επισηµαίνεται ότι το ΙΜΕ δυνάµει του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2169/ 1993, 
ΦΕΚ 149 Α/ 10 – 09 – 1993), όπως ισχύει σήµερα, εξαιρείται ρητά από το 
δηµόσιο τοµέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων 
υπηρεσιών, προµηθειών και έργων. Με δεδοµένο ότι το παρόν έργο «Ακαδηµία 
Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών», έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση», ο παρών 
διαγωνισµός και σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
και το Π∆ 60/2007 το οποίο την ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο. ∆ιέπεται 
επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, 
σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος 
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Μείζονος Ελληνισµού» (ΙΜΕ). Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 
93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει 
τον παρόντα διαγωνισµό και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/ 2009 της 
Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009. ∆ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις 
του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, στον βαθµό και 
κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριµένη σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο 
υποχρεωτικής εφαρµογής του, οπότε οι ισχύουσες στην συγκεκριµένη 
περίπτωση προβλέψεις εφαρµόζονται αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο 
των ανωτέρω στοιχείων εφαρµόζεται σε συµφωνία µε τις αρχές της 
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης όπως προκύπτουν 
από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην 
παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα 
αναφοράς σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται 
υποχρεωτικά στο σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται 
αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριµένης σύµβασης.  

5.4. Με δεδοµένο ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
προσκοµίσει όσα στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεχοµένως ζητηθούν 
συµπληρωµατικά µε αυτά τα οποία ρητώς αναφέρονται στην παρούσα, από 
οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή ένταξη και 
χρηµατοδότηση του έργου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.  

5.5. Το ΙΜΕ έχει εγκρίνει, στην µε αρ. 129, συνεδρίασή του, της 21/01/2009 και 
εφαρµόζει κανονισµό «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).» (από εδώ και κάτω αποκαλούµενος 
συνοπτικά και «Κανονισµός»).   
Η παρούσα διαδικασία καθώς και οι σχέσεις των µερών µετά την υπογραφή της 
σύµβασης που θα προκύψει από αυτήν, είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του 
«Κανονισµού» αυτού και διέπονται από αυτόν.   
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις µεταξύ της παρούσας 
διακήρυξης και του «κανονισµού», ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις της 
παρούσας. 

5.6. Ο κανονισµός «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)», διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε 
ηλεκτρονική µορφή, στην Ελληνική Γλώσσα, από τον δικτυακό τόπο 
http://tenders.ime.gr και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης. Η υποβολή της προσφοράς του Υποψηφίου ισοδυναµεί µε δήλωση 
ότι έχει ήδη λάβει γνώση των προβλέψεων του κανονισµού και τις αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

5.7. Το ΙΜΕ για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχει ορίσει Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στον «Κανονισµό» του, µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες αρµοδιότητες. 

5.8. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού που αφορούν τη 
νοµιµότητα µόνο των όρων της διακήρυξης, ασκούνται, σύµφωνα µε την παρ. 
19.2. του κανονισµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)  εργασίµων 
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προσβαλλόµενης πράξης .   
Οι ενστάσεις αυτές κατατίθενται στην έδρα του ΙΜΕ αυτοπροσώπως ή από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του ενιστάµενου. Επ’ αυτών αποφαίνεται το ∆Σ του ΙΜΕ, 
τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης 
προσφορών.   
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Άρθρο 6ο - ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. του ΙΜΕ στην µε α.α. 
206, από 17 – 04 – 2013 συνεδρίασή του. Προεγκρίθηκαν από την αρµόδια 
Υπηρεσία της ∆ιαχειριστικής Αρχής (αρ. προέγκρισης 14637 – 1/ αρ. πρωτ. 
14828/ 12 – 07 - 2013). 

6.2. Ο παρόν ∆ιαγωνισµός είναι «τακτικός ανοιχτός», σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 7.2.1. του «Κανονισµού».  

6.3. Κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά», σύµφωνα µε το 20.3. άρθρο του «Κανονισµού». 

6.4. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

6.5. Οι υποψήφιοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για διάστηµα 120 
ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Άρθρο 7ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

7.1. Εργοδότης/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού (ΙΜΕ).  
Οδός  : Πουλοπούλου 38  
Ταχ. Κωδ. : 118 51 Αθήνα   
Τηλ.  : 212 254 3800  
Telefax : 212 254 3838   
E-mail  :  tenders@ime.gr   
Ιστοσελίδα : http://www.ime.gr/  
Ιστοσελίδα διαγωνισµών: http://tenders.ime.gr  

7.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΕ θα ασκεί κατά την εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης καθήκοντα ανάλογα µε εκείνα της Προϊσταµένης Αρχής κατά τη 
νοµοθεσία των δηµοσίων προµηθειών, για λογαριασµό του ΙΜΕ 

7.3. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό/ ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι Υπηρεσία 
Συντονισµού Έργων του ΙΜΕ (ΥΣΕ - ΙΜΕ) και αρµόδιος για τον διαγωνισµό 
είναι ο κος Αξιώτης Αθανάσιος, αναπληρωτής υπεύθυνος Έργου, που εδρεύει 
στην ως άνω διεύθυνση. 

7.4. Περισσότερες πληροφορίες, συµπληρωµατικά στοιχεία κ.λπ. διατίθενται από 
την ως άνω διεύθυνση. Στην ως άνω διεύθυνση µπορεί να απευθυνθεί κάθε 
ενδιαφερόµενος για διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ. 

7.5. Στην ως άνω διεύθυνση θα κατατεθούν επίσης οι προσφορές. 

Άρθρο 8ο - ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1. Στον παρόντα διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και προέρχονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την 
Ε.Ε., ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε.  

8.2. Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή σύστασης σύµπραξης - 
προσύµφωνο Ενώσεως ή Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων (όχι 
απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύµπραξης - 
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προσύµφωνο θα αναφέρεται µεταξύ των άλλων και το ποσοστό συµµετοχής 
εκάστου Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία.   
Στο προσύµφωνο θα ορίζεται και κοινός εκπρόσωπος των συµπραττόντων ή 
κοινοπρακτούντων για την φάση του διαγωνισµού, αναπληρωτής του και θα 
ορίζεται και κοινή διεύθυνση (ταχυδροµική και ηλεκτρονική), τηλέφωνο, φαξ 
κ.λπ.  

8.3. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας µε Συµβολαιογραφικό Έγγραφο. 
   

8.4. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στον διαγωνισµό 
είτε µόνο µεµονωµένα, είτε µόνο ως µέλος µίας και µόνο Κοινοπραξίας ή 
Ένωσης εταιρειών.  

8.5. Προσφορές θα υποβληθούν µόνο για το σύνολο των µερών της σύµβασης.  

8.6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών, τα 
µέλη που απαρτίζουν αυτή ευθύνονται έναντι του ΙΜΕ κοινώς, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έκαστο τούτων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
συµβατικά στοιχεία. 

8.7. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή ισχύει µέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εκτέλεση της σύµβασης, καθ΄ όλη την συµβατική διάρκεια αυτής και 
την περίοδο των κάθε είδους εγγυήσεων.  

8.8. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τµήµατα ή 
εργασίες της σύµβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε 
τρίτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 10.5 του «Κανονισµού». 

Άρθρο 9ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ  

9.1. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία, εκτός του 
εντύπου οικονοµικής προσφοράς, διατίθενται στον κόµβο του ΙΜΕ 
http://tenders.ime.gr διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. χωρίς 
οικονοµικό αντάλλαγµα.   
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραλάβουν οι ίδιοι ή µε κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (µε απλή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο µε σφραγίδα της εταιρείας), από τα γραφεία του 
ΙΜΕ σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:00 – 15:00) από τα γραφεία του ΙΜΕ 
(Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το 
οποίο είναι πρωτότυπο, αριθµηµένο, σφραγισµένο και µονογραµµένο από το 
ΙΜΕ από την 27η Αυγούστου 2013 έως και την 10α Σεπτεµβρίου 2013. Οι 
υποψήφιοι δύνανται επίσης να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
στις ίδιες προθεσµίες, µέσω κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο ή 
νόµιµο εκπρόσωπό του υποψηφίου, µε σφραγίδα της εταιρείας, 
ταχυµεταφορέα, ο οποίος και θα καταθέσει για την παραλαβή του εντύπου 
γραπτή αίτηση του υποψηφίου προς το ΙΜΕ (υπόψη κ. Λάµπρου Αντωνάτου) 
στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, το πρόσωπο επικοινωνίας 
και ο κωδικός σύµβασης (ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2.).   
Τα λοιπά συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται στο κόµβο του ΙΜΕ 
http://tenders.ime.gr διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. χωρίς 
οικονοµικό αντάλλαγµα. 
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9.2. ∆ιευκρινίσεις σε σχέση µε την παρούσα και τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού παρέχονται από το ΙΜΕ, έως και την 6η Σεπτεµβρίου 2013 
Ερωτήσεις δύναται να υποβληθούν έως και την 4η Σεπτεµβρίου 2013. Τα 
ερωτήµατα δύναται να υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 
λογαριασµό mailto: tenders@ime.gr, µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό 212 
254 38 38, ή τηλεφώνου στα στοιχεία της παραγράφου 7.1 της παρούσας. Σε 
κάθε επικοινωνία ο υποψήφιος θα αναφέρει τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-
Α.Π.Ι.2. Οι οιεσδήποτε διευκρινίσεις παρασχεθούν από το ΙΜΕ θα 
δηµοσιευθούν στον κόµβο του ΙΜΕ http://tenders.ime.gr από τον οποίο 
καλούνται µε την παρούσα οι υποψήφιοι να ενηµερώνονται τακτικά για θέµατα 
που αφορούν τον παρόντα διαγωνισµό ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2.  

9.3. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι τα εξής:  

9.3.1. Η σύµβαση που θα καταρτιστεί και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης 
του έργου. 

9.3.2. Η παρούσα διακήρυξη – το κυρίως σώµα. 

9.3.3. Τα παραρτήµατα της παρούσας.  

9.3.4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

9.3.5. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 

9.3.6. Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης 
συµβάσεων Υπηρεσιών και διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος 
Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)».  

 

Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10.1. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τον παρόντα διαγωνισµό 
είναι η 12η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00’, στα 
γραφεία του ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, 118 51, Αθήνα. Οι υποψήφιοι µπορούν να 
καταθέσουν τις προσφορές τους όπως προβλέπεται στην παρούσα τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:00 – 15:00) έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 

10.2. Οι ενδιαφερόµενοι, καταθέτουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του 16ου άρθρου του «Κανονισµού».   
∆εν προβλέπονται άλλου είδους καταθέσεις των προσφορών, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 16.4 του «Κανονισµού» η οποία δεν εφαρµόζεται στην παρούσα.  

10.3. Επισηµαίνεται ότι στα στοιχεία που θα αναγραφούν στον σφραγισµένο φάκελο 
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 16.7. του «Κανονισµού», θα 
περιλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του υποψηφίου (email), το 
οποίο και θα αποτελεί µέσο έγγραφης επικοινωνίας του ΙΜΕ µε τον υποψήφιο, 
όπου αυτή η έγγραφη επικοινωνία προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες. Σε 
περίπτωση αλλαγής του email επικοινωνίας σε οιοδήποτε στάδιο των 
διαδικασιών, ο υποψήφιος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΜΕ για την 
αλλαγή αυτή κοινοποιώντας το νέο email επικοινωνίας.  

10.4. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα αντίγραφο και θα έχουν την 
προβλεπόµενη από τον «Κανονισµό» µορφή και συγκρότηση. 

10.5. Όλες οι σελίδες θα είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα ή από νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ή από τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση 
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σύµπραξης ή κοινοπραξίας.  

10.6. Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης των προσφορών συνιστάται να τηρηθεί 
στην σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 

10.7. Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.8. Η εξέταση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 18ο 
άρθρο του «Κανονισµού». 

10.9. Οι προσφορές θα κατατεθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την επιγραφή: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για 
την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»», ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΥΣΕ-
Α.Π.Ι.2. Στο επάνω αριστερό µέρος του φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία 
του διαγωνιζοµένου, το όνοµα του εκπροσώπου (κοινού εκπροσώπου, στην 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών), καθώς και η πλήρης 
επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax, e-mail) 
του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/ξίας θα αναγράφονται και τα 
στοιχεία των µελών της. 

10.10. Ο φάκελος Προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους, στων οποίων στο επάνω 
αριστερό µέρος τους, θα αναγράφονται τα ως άνω (παρ. 10.9. της παρούσας) 
αναφερόµενα στοιχεία.  
Οι υποφάκελοι, των οποίων τα περιεχόµενα περιγράφονται παρακάτω, στα 
άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, θα είναι οι εξής: 

10.10.1. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

10.10.2. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

10.10.3. Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Άρθρο 11ο -  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

11.1. Ως επίσηµη γλώσσα, για τον παρόντα διαγωνισµό καθώς και για την υλοποίηση 
των εργασιών της σύµβασης που θα προκύψει από αυτόν, ορίζεται η ελληνική.  

11.2. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των προσφορών του 
παρόντος διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως θα 
υποβληθούν συνοδευόµενα µε µεταφράσεις στην Ελληνική, νοµίµως 
επικυρωµένες από ∆ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. 

11.3. Όσα από τα απαιτούµενα, αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα δεν κατατεθούν σε 
πρωτότυπη έκδοση, τα αντίγραφα αυτών που θα κατατεθούν θα είναι 
επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο ή από άλλη αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή της 
χώρας της έδρας του υποψηφίου, ή από ∆ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα 
αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

11.4. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα.  

11.5. Η µη συµµόρφωση της προσφοράς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής.  

Άρθρο 12ο - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

12.1. Εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν 
απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις 
παρακάτω παραγράφους 12.3 και 12.5 του παρόντος άρθρου.   
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Τα δικαιολογητικά θα είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε την αρίθµηση των 
αντίστοιχων παραγράφων.   
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα. 

12.2. ∆εν επιτρέπεται µετά την περίοδο κατάθεσης προσφορών η υποβολή τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών.  

12.3. ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

12.3.1. Υπεύθυνη δήλωση, όπως ισχύει, του νοµίµου εκπροσώπου της 
Επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται, σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., το 
ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού της Επιχείρησης καθώς και των 
τυχόν τροποποιήσεών του και η σύνθεση του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου. Σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή άλλου τύπου Οικονοµικό Φορέα 
(Κοινωφελές Ίδρυµα, µη κερδοσκοπική εταιρία) θα δηλωθούν τα 
αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα.   
Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων δηλώνονται τα αντίστοιχα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται στην νοµοθεσία της χώρας 
της έδρας του υποψηφίου.  
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται ότι τα αντίστοιχα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ µε 
τροποποιήσεις, ΦΕΚ µε σύνθεση ∆.Σ., ....), νόµιµα επικυρωµένα, θα 
προσκοµισθούν ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, ή άλλου Οργάνου του Ιδρύµατος, σε πρώτη 
ζήτηση και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών.   
Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση θα 
αναφέρεται ο χαρακτήρας της επιχείρησης.   
Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα αυτά θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο 
της σύµβασης πριν την κατακύρωσή της.  

12.3.2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Επιχείρησης µε την οποία εγκρίνεται 
η συµµετοχή της στο διαγωνισµό (µεµονωµένης ή σε Κοινοπραξία) για 
την ανάληψη της προκηρυσσόµενης σύµβασης υπηρεσιών και ορίζονται 
οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της για την υπογραφή και κατάθεση (ιδιοχείρως ή 
ταχυδροµικώς) της προσφοράς. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, θα 
δηλούται η πρόθεση συµµετοχής του επιχειρηµατία ή διαχειριστή. 

12.3.3. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), 
σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Η εγγυητική επιστολή θα έχει 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 150 ηµερολογιακών ηµερών 
προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
του διαγωνισµού. 

12.3.4. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου άρθρου, καθώς και κάθε άλλη 
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρούσα, προέρχονται από 
αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο 
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή και 
της χώρας προέλευσης του υποψηφίου που έχει το δικαίωµα έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.   
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγµένες στα 
ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν είναι συντεταγµένες στα ελληνικά θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 

12.3.5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στην 
χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης δεν τηρείται τέτοιο µητρώο ή δεν 
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τηρείται τέτοιο µητρώο για τον τύπο του οικονοµικού φορέα, θα 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση που θα βεβαιώνει το γεγονός 
αυτό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από φορέα 
που δεν ασκεί εµπορική δραστηριότητα. 

12.3.6. Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος επιθυµεί να αναθέσει τµήµατα του 
έργου υπεργολαβικά σε τρίτους, θα πρέπει να περιλάβει στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του 
υποψηφίου για την ανάθεση αυτή, όπου θα αναφέρει τους υπεργολάβους 
στους οποίους προτίθεται να αναθέσει συγκεκριµένα τµήµατα του έργου 
και αντίστοιχες δηλώσεις αποδοχής των υπεργολάβων.  

12.3.7. Στην φάση της υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισµού 
απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου, περί µη συνδροµής λόγων 
αποκλεισµού στο πρόσωπό του, από τους αναφερόµενους στο άρθρο 45, 
της Οδηγίας ΕΚ-18/04. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Ο ανάδοχος θα κληθεί 
να προσκοµίσει τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της 1ης παρ. του 25ου άρθρου 
του ν. 3614/ 07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσας.  

12.3.8. Λόγοι αποκλεισµού από τον διαγωνισµό Κάθε συµµετέχων στον 
διαγωνισµό αποκλείεται από τον διαγωνισµό εάν: 

12.3.8.1. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 

12.3.8.2. Εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 
ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος. 

12.3.8.3. Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 
διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

12.3.8.4. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα ή αδίκηµα που 
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του που µπορεί να διαπιστωθεί 
µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή και συγκεκριµένα 
υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 
κατωτέρω λόγους: α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
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συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

12.3.8.5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους 
έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

12.3.8.6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την 
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

12.3.8.7. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. 

12.3.8.8. Αποκλείονται όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω (12.3.8) κυρώσεις  

12.3.8.9.  Αποκλείονται επίσης οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου 
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος τους. 

12.3.9. Στην φάση συµµετοχής στον διαγωνισµό και υποβολής της προσφοράς οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι που προσκοµίζουν την υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 12.3.7 δεν υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 12.3.10. Τα δικαιολογητικά αυτά υποχρεούνται σε κάθε 
περίπτωση να τα προσκοµίσουν κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του ΙΜΕ 
και πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 17.1 της παρούσας. 

12.3.10.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.3.8.1 
και 12.3.8.2 αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά 
εκδιδόµενα από αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

12.3.11.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 12.3.8.4, αποδέχεται ως 
επαρκές αποδεικτικό στοιχείο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση. Σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου εφ' όσον ζητείται από το ΙΜΕ το αποδεικτικό της παραγράφου 
αυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 

12.3.12.  Για τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθµες εταιρείες τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους οµορρύθµους εταίρους αυτών. 

12.3.13.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.3.8.5 
και 12.3.8.6, αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά 
(πχ φορολογική ενηµερότητα ή ισοδύναµο έγγραφο) εκδιδόµενα από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

12.3.14.  Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε 
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καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.3.8.7, 
αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου ή του νοµίµου εκπροσώπου του εφ' όσον πρόκειται για 
νοµικό πρόσωπο µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια 
αρχή. 

12.3.15.  ∆ιευκρινίζεται ότι εάν τα ως άνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν 
εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. Εάν στη χώρα του υποψήφιου 
αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

12.3.16.  Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατοµικών επιχειρήσεων τα ως άνω 
δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή τις 
ατοµικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ανωνύµων εταιριών τα 
δικαιολογητικά των παρ. 12.3.8.1, 12.3.8.2, 12.3.8.5, 12.3.8.6, πρέπει να 
αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά των παρ. 12.3.8.4 τον νόµιµο 
εκπρόσωπο όπως αυτός προσδιορίζεται από την χορήγηση γενικής 
εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από το ∆Σ της ανώνυµης εταιρείας. Σε 
περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) τα ως τα 
δικαιολογητικά των παρ. 12.3.8.1, 12.3.8.2, 12.3.8.5, 12.3.8.6, πρέπει να 
αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά της παρ. 12.3.8.4 τους 
διαχειριστές τους. Σε περίπτωση τέλος ένωσης προµηθευτών, 
παρεχόντων υπηρεσίες/µελέτες τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε τη νοµική του 
µορφή. 

12.3.17.  Το ΙΜΕ έχει την δυνατότητα να ζητήσει επίσης πιστοποιητικό µη 
φυγόποινης πράξης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε 
εκκρεµότητα αδίκηµα σχετικό µε τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 45 της οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται 
µόνο σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου που θα 
προσκοµιστεί αναγράφει ένδειξη άλλη από «µηδέν». 

12.4. Σε κάθε περίπτωση πριν την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου ο υποψήφιος 
υποχρεούται να προσκοµίσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
της παραγράφου 12.3.8.8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου, πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίµηνο. Η φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ. 

12.5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

12.5.1. Αντίγραφα των δηµοσιευµένων ισολογισµών των τριών τελευταίων 
λογιστικών ετών (συνοπτική παρουσίαση).   
Σε περίπτωση εταιρίας ή/ και γενικότερα οικονοµικού φορέα, 
προερχόµενης από χώρα στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση 
ή/ και που δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για τον συγκεκριµένο τύπο 
φορέα, αρκεί η κατάθεση πίνακα στον οποίο να εµφανίζονται τα 
αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη και κυρίως ο κύκλος εργασιών, 
συνοδευόµενη από δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα για την 
ακρίβεια των στοιχείων. Με την ίδια δήλωση θα βεβαιώνεται επίσης το 
γεγονός ότι στην χώρα την οποία εδρεύει η εταιρία ή/ και για τον 
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συγκεκριµένο τύπο φορέα, δεν υπάρχει η υποχρέωση δηµοσίευσης των 
στοιχείων αυτών. 

Οι υποψήφιοι πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά 
για τα 3 τελευταία έτη (2009, 2010 και 2011) ίσο µε 50.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας το όριο αυτό αφορά 
αθροιστικά τον κύκλο εργασιών όλων των µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας για τα 3 τελευταία έτη.  

12.5.2. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να 
στηριχθούν και στην χρηµατοοικονοµική δυνατότητα άλλων φορέων που 
διαθέτουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια µε βάση τα προβλεπόµενα 
στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ο υποψήφιος να προσκοµίσει τα 
αναγκαία έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί 
φορείς έχουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια όπως ανωτέρω 
παράγραφος 12.5.1. και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς 
πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων.  

12.5.3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 
διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει την υποψήφιο να προσκοµίσει ήσσονος 
σηµασίας στοιχεία ή να παρέχει τις σχετικές επί των υποβληθέντων 
στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσµίας που θα ορίσει στην 
σχετική πρόσκλησή της.  

 

12.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

12.6.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου αποτελεί η 
απόδειξη ότι έχει υλοποιήσει πλήρως κατ’ ελάχιστον 1 συναφές έργο, από 
01/ 01/ 2009 έως και την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Ως 
συναφές έργο ορίζεται εκείνο το έργο που µεταξύ άλλων οπωσδήποτε 
περιλαµβάνει ταυτόχρονα (στο ίδιο έργο) ή διακριτά (σε διαφορετικά 
έργα) τα ακόλουθα αντικείµενα: α) ανάπτυξη / διαχείριση / έκδοση 
ψηφιακού εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου σε οιαδήποτε µορφή, β) 
ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης πρωτογενούς επιστηµονικής 
εγκυκλοπαιδικής πληροφορίας και σχετικών µεταδεδοµένων και γ) 
µετάφραση – επιµέλεια Εγκυκλοπαιδικών κειµένων χαρακτήρα αναλόγου 
µε το προκηρυσσόµενο, γ) υλοποίηση Έργων σχετικών µε την 
εκπαίδευση Ενηλίκων και την δια βίου µάθηση.   
Ως «υλοποίηση» νοείται η πλήρης αποπεράτωση και παραλαβή του 
Έργου, εντός του ως άνω διαστήµατος ή έστω Έργα σε εξέλιξη, αλλά των 
οποίων η εκτέλεση να έχει ξεπεράσει το 50%, όπως αυτό προκύπτει από 
τους σχετικούς εγκεκριµένους λογαριασµούς - πιστοποιήσεις.  

12.6.2. Απαιτείται να υποβληθεί συνοπτική περιγραφή του συναφούς έργου το 
οποίο υλοποίησε καθώς και σχετική βεβαίωση υλοποίησης. Ως βεβαίωση 
υλοποίησης γίνεται δεκτό απόσπασµα του σχετικού πρακτικού παραλαβής 
ή  βεβαίωση υλοποίησης του έργου, ή βεβαίωση παραλαβής του, ή τελικό 
τιµολόγιο, ή άλλο ισοδύναµο στοιχείο, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο 
στο οποίο εκτέλεσε το συναφές αυτό έργο, που θα προσκοµίσει ο 
υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών 
αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν 
δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αποδέκτη των 
υπηρεσιών, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του 
οικονοµικού φορέα. 
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12.6.3. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να 
στηριχθούν και στην τεχνική δυνατότητα άλλων φορέων που διαθέτουν 
την τεχνική επάρκεια («δάνεια» εµπειρία) µε βάση τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα, υπό την προϋπόθεση ο υποψήφιος να προσκοµίσει τα 
αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους αναγκαία έγγραφα που 
θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί φορείς έχουν την τεχνική 
επάρκεια όπως ανωτέρω και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς 
πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων. Η παροχή των πόρων 
µπορεί να βεβαιωθεί από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου 
του διαθέτοντος την τεχνική επάρκεια φορέα.    

12.6.4. Απαιτείται επίσης να υποβληθεί οργανόγραµµα της οµάδας έργου. Η οµάδα 
έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο διοικητικό και επιστηµονικό 
υπεύθυνο του έργου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν σηµαντική εµπειρία. 
Ειδικότερα απαιτούνται: 

12.6.4.1. Για τον διοικητικό υπεύθυνο του έργου: κατ’ ελάχιστον οκταετής 
εµπειρία στην διεύθυνση - διοίκηση έργων όπως τα αναφερόµενα 
στην παρ. 12.6.1 της παρούσας.  

12.6.4.2. Για τον Επιστηµονικό υπεύθυνο, µε δεδοµένο ότι το έργο είναι 
υψηλής επιστηµονικής εξειδίκευσης και απαιτεί ευρύτατες γνώσεις 
τόσο σε θέµατα φιλοσοφίας, ιστορίας της φιλοσοφίας κ.λπ. όσο και σε 
θέµατα απαιτήσεων και διαχείρισης της ψηφιακής παρουσίασης 
επιστηµονικών κειµένων φιλοσοφίας κ.λπ., απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ 
θεωρητικής ή ανθρωπιστικής κατεύθυνσης και κατ’ ελάχιστο οκταετής 
επιστηµονική εµπειρία µετά τη λήψη του και συµµετοχή σε κατ’ 
ελάχιστο ένα συναφές έργο στη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας. Θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα η διάθεση από τον υπεύθυνο έργου 
Μεταπτυχιακού τίτλου διδακτορικού.. 

12.6.5. Για το διοικητικό υπεύθυνο έργου και για τον επιστηµονικό υπεύθυνο 
έργου απαιτούνται βιογραφικά σηµειώµατα. Στα βιογραφικά θα πρέπει να 
αναφέρονται οπωσδήποτε οι ακριβείς τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η 
εξειδίκευση και η εµπειρία σε συναφή έργα. Σε περίπτωση που τα 
προτεινόµενα µέλη δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου αναδόχου 
αλλά εξωτερικοί συνεργάτες η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από 
υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του 
παρόντος διαγωνισµού. 

12.6.6. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί 
απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου 
προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας εταιριών επιτρέπεται η µερική κάλυψη 
των προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά να 
καλύπτονται όλες.  

12.6.7. Για πληροφοριακούς λόγους ο υποψήφιος καλείται να περιλάβει στον 
φάκελο των δικαιολογητικών του ένα σύντοµο προφίλ του φορέα του. 
∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι το στοιχείο αυτά δεν αξιολογείται για την 
τεχνική του επάρκεια.  

12.6.8. Η Ε∆Α διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τον υποψήφιο να προσκοµίσει 
ήσσονος σηµασίας στοιχεία ή να παρέχει τις σχετικές επί των 
υποβληθέντων στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσµίας που θα 
ορίσει στην σχετική πρόσκλησή της, σύµφωνα µε την παρ. 18.9.1. του 
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κανονισµού.  

Άρθρο 13ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

13.1.  Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

13.1.1. Τεχνική έκθεση για την προτεινόµενη διαδικασία υλοποίησης κάθε µέρους 
του έργου, τα επιστηµονικά, και  τεχνικά και χαρακτηριστικά και την 
µέθοδο γκατάστασης και ενσωµάτωσης του παραγόµενου έργου στις 
υποδοµές του ΙΜΕ. Στην έκθεση θα τεκµηριώνεται η ικανοποίηση ή 
υπερκάλυψη των Τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο 
κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.  

13.1.2. Ανάλυση των διαδικασιών υλοποίησης των µερών του έργου καθώς 
και του έργου στο σύνολό του µε παρουσίαση των ροών εργασιών και 
τεκµηρίωση της καταλληλότητας τους για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

13.1.3. Θα υποβληθεί επίσης αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης του 
έργου, στο σύνολό του, όπου θα περιλαµβάνεται ο χρονοπρογραµµατισµός 
των µερών του έργου. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα ποσοστά υλοποίησης του έργου στα κοµβικά σηµεία της 
παραγράφου 18.5. Το χρονοδιάγραµµα θα διευκρινίζει την διαδικασία 
υλοποίησης του έργου χρονικά, τόσο όσον αφορά τις εργασίες που θα 
αναλάβει ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας όσο και στο πλαίσιο της 
ένταξης των εργασιών αυτών στο συνολικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
(τις εργασίες που εκτελεί ο ΚτΕ µε ίδια µέσα) όπως αυτό περιγράφεται 
συνοπτικά στο άρθρο 2 και αναλυτικότερα στην ειδική µεθοδολογία 
ανάπτυξης περιεχοµένου (Παράρτηµα VΙ της παρούσας).  

13.2. Τα στοιχεία της παραγράφου 13.1 θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε CD ROM, 
που θα συνοδεύει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση διαφοράς 
µεταξύ του ψηφιακού στοιχείου και του έντυπου, ισχύον θεωρείται το έντυπο. 

13.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία 
της Τεχνικής προσφοράς θα συνταχθούν ενιαία και θα µονογράφονται και 
υπογράφονται κατάλληλα από τον κοινό εκπρόσωπο. 

13.4. Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των 
προσφορών του παρόντος διαγωνισµού, να καλέσει τους ενδιαφερόµενους για 
παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, επί ίσοις όροις σε προθεσµία που 
θα ορίσει στους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε την παρ. 18.9.1. του 
κανονισµού.  Η διαδικασία αυτή, κατ’ ουδένα τρόπο δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
προκειµένου να συµπληρωθούν ή αντικατασταθούν στοιχεία, ιδιαίτερα από 
εκείνα που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη.  

13.5. Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που θα 
υποβληθούν µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.  

13.6. Η Τεχνική προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονοµικά στοιχεία και όρους. 

13.7. Σε περίπτωση αντιθέσεων, αντιφάσεων ή και διαφορών µεταξύ αφ’ ενός των 
γενικών όρων της διακήρυξης, που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια Α’ και Β’ της 
παρούσας και αφ’ ετέρου των Τεχνικών περιγραφών και Προδιαγραφών που 
περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Γ’ της παρούσας, υπερισχύουν τα αναφερόµενα 
στους γενικούς όρους της διακήρυξης.  
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Άρθρο 14ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

14.1. Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται Οικονοµική 
Προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται, αριθµητικώς και ολογράφως, το 
προσφερόµενο κατ’ αποκοπή τίµηµα σε ευρώ (€), για το αντικείµενο της 
παρούσας, πλήρες και λειτουργικό, επί ποινή απαραδέκτου, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας.  

14.2. Η προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του συνόλου του έργου. ∆εν 
επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για µεµονωµένα µέρη του 
έργου. 

14.3. Η Οικονοµική Προσφορά θα συνταχθεί µε την συµπλήρωση του ειδικού 
πρωτότυπου, αριθµηµένου, µονογραµµένου και σφραγισµένου από το ΙΜΕ 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 9.1 της παρούσας. Ο Υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, 
να υποβάλλει την οικονοµική του προσφορά στο πρωτότυπο αυτό έντυπο.  

14.4. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι η ανάλυση του τιµήµατος της προσφοράς σε ποσοστά, 
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VIII της παρούσας τίθεται για λόγους 
υπολογισµού των τµηµατικών καταβολών, ή οιουδήποτε άλλου υπολογισµού 
απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. Το προσφερόµενο τίµηµα 
παραµένει καταποκοπήν και περιλαµβάνει το σύνολο των προµηθειών, 
εργασιών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.  

14.5. ∆ιευκρινίζεται ότι στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται όλοι οι φόροι, 
δασµοί, τέλη εκτελωνισµού, ασφάλιστρα κ.λπ., εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος 
βαρύνει τον ΚτΕ. Περιλαµβάνονται επίσης εργατικά, αµοιβές, ασφαλιστικές 
εισφορές, και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αυτή κατονοµάζεται ρητά είτε όχι στην 
παρούσα, προκειµένου να παραδοθεί το σύνολο των τεχνολογικών υποδοµών 
και υπηρεσιών στον Κ.τ.Ε.  

14.6. Σε κάθε περίπτωση όπου αναγράφονται ποσά ολογράφως και αριθµητικώς 
υπερισχύει η ολόγραφη αναγραφή της τιµής. 

14.7. Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται ανά σελίδα και 
υπογράφονται από τον νόµιµο (ή κοινό, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) 
εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

14.8. Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύµβασης και των δυνητικών µονοµερών από το ΙΜΕ παρατάσεών της όπως 
περιγράφονται στην παρούσα.  

14.9. Σε περίπτωση έκπτωσης υπερβολικού χαρακτήρα το ΙΜΕ θα ζητήσει 
αιτιολόγηση και αναλυτική τεκµηρίωση της οικονοµικής προσφοράς. Σε 
περίπτωση που αυτή κριθεί ανεπαρκής το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να 
απορρίψει την εν λόγω προσφορά και να καλέσει για υπογραφή της σύµβασης 
τον αµέσως επόµενο υποψήφιο. 

14.10. Ο προσφέρων µε την προσφορά του, δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι 
παραιτείται από κάθε δικαίωµα και απαίτηση που έχει σχέση µε τη µεταβολή 
των τιµών ή απορρέει από αυτές ή για λύση της σύµβασης για οποιονδήποτε 
λόγο, ήτοι ενδεικτικά από τις περιπτώσεις των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 
388 του Αστικού Κώδικα, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απροόπτου µεταβολής 
των οικονοµικών συνθηκών περιλαµβανοµένων συναλλαγµατικών 
διακυµάνσεων τον θεωρεί ο προσφέρων ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται.  
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Άρθρο 15ο - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

15.1. Το συµβατικό κατ’ αποκοπή τίµηµα θα καταβληθεί σταδιακά, ως εξής:  

15.1.1. Προκαταβολή 

15.1.1.1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης καταβάλλεται αυτοδίκαια, 
κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου, έντοκη προκαταβολή ύψους έως 
25% του συνόλου της προβλεπόµενης αµοιβής του για το έργο, 
για την είσπραξη της οποίας ο ανάδοχος εκδίδει ισόποση εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τόση, όσο η προβλεπόµενη 
περίοδος απόσβεσής της προκαταβολής. Στην περίπτωσή µας όση η 
συνολική διάρκεια του Έργου. Σε περίπτωση της για οποιαδήποτε 
λόγο παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης του Έργου, ο 
ανάδοχος δεσµεύεται να παρατείνει ισόχρονα την ισχύ της 
εγγυητικής, ή σε διαφορετική περίπτωση να επιστρέψει άµεσα το 
ανπόσβεστο τµήµα της προκαταβολής. 

15.1.1.2. Η προκαταβολή είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε το 
τρέχον επιτόκιο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 
του Ν. 2362/95.  

15.1.1.3. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υπηρεσιών από τον φορέα συµψηφίζεται σταδιακά 
µε την κατά το ποσοστό της προκαταβολής, αποµείωση των 
τµηµατικών πιστοποιήσεων – πληρωµών και κατόπιν αφαίρεση του 
αναλογούντος τόκου. 

15.1.1.4.  Ο ανάδοχος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει να µην 
του καταβληθεί προκαταβολή ή να του καταβληθεί προκαταβολή 
µικρότερη του αναφεροµένου παραπάνω ποσοστού.  

15.1.2. Το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συµβατικού κατ’ αποκοπή 
τιµήµατος καταβάλλεται σταδιακά κατά την εξέλιξη των εργασιών και 
ανάλογα µε αυτήν, µετά από πιστοποιήσεις που υποβάλει ο ανάδοχος, σε 
διαστήµατα όχι µικρότερα του διµήνου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα/ 
έντυπο πιστοποίησης – πίνακα ποσοστών, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα, ως παράρτηµα VIII (διαθέσιµο και σε παραµετρικό φύλλο 
excel), συνοδευόµενες από εκθέσεις προόδου του Έργου. 

15.1.3. Ποσοστό 5% του συµβατικού κατ’ αποκοπή τιµήµατος, µε το οποίο και 
αυτό εξοφλείται,  καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση του Έργου. ∆ίδεται 
µετά από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου και τον τελικό έλεγχο και 
πιστοποίηση – αποδοχή των υπηρεσιών από την ΕΠΠΕ.  

15.2. Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης  των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου του ΙΜΕ µετά 
από την κάθε τµηµατική παράδοση στοιχείων και υποβολή έκθεσης προόδου 
καθώς  και µετά την συνολική παράδοση του έργου και την υποβολή της 
τελικής έκθεσης του έργου.  

15.3. Η Ανωτέρω Επιτροπή ελέγχει τα σταδιακά παραδιδόµενα στοιχεία από τον 
ανάδοχο σύµφωνα µε τις περιοδικές συνοπτικές του εκθέσεις, καθώς και το 
σύνολο των παραδοτέων µε την ολοκλήρωση του έργου και την υποβολή της 
τελικής έκθεσης. Με την έγκριση από την Επιτροπή της κάθε έκθεσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 18.3 της παρούσης θα πιστοποιούνται και θα 
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καταβάλλονται στον ανάδοχο τα αναλογούντα ποσά. Ο υπολογισµός του 
ακριβούς ποσού της σταδιακής πληρωµής του αναδόχου γίνεται µε βάση το 
υπόδειγµα/ έντυπο πιστοποίησης – πίνακα ποσοστών που υποβάλει 
συµπληρωµένο ανάλογα ο ανάδοχος και το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης 
των παραδοτέων που ελέγχονται και παραλαµβάνονται µε κάθε περιοδική 
έκθεση του αναδόχου.  

15.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε παραλαβή αποµειώνει ισόποσα αυτοµάτως την 
προκαταβολή που τυχόν έχει λάβει ο ανάδοχος  και του καταβάλλεται η 
διαφορά εάν υπάρχει.  

15.5. Με την αποµείωση της προκαταβολής ο ανάδοχος δύναται να αποµειώσει 
ισόποσα την εγγυητική επιστολή προκαταβολής που έχει  καταθέσει. 

Άρθρο 16ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

16.1. Η αποσφράγιση - αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο 18ο άρθρο του «Κανονισµού» και σύµφωνα µε τα όσα ειδικά 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα, την 12η  
Σεπτεµβρίου 2013, και ώρα 14.00, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτείται από το 
∆Σ του ΙΜΕ, σύµφωνα µε τα 3ο και 18ο άρθρα του Κανονισµού. Η παρούσα 
διακήρυξη θεωρείται ως πρόσκληση για την παρουσία εκπροσώπων των 
υποψηφίων στην αποσφράγιση των προσφορών τους. Το ΙΜΕ διατηρεί το 
δικαίωµα αναβολής της ηµέρας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών. Στην 
περίπτωση αυτή και µόνο, η νέα ηµέρα και ώρα αποσφράγισης θα δηµοσιευθεί 
στον κόµβο του ΙΜΕ (http://tenders.ime.gr) ενώ οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν 
εγγράφως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα περιλαµβάνεται στα στοιχεία 
που θα έχουν αναγράψει στον φάκελο της προσφοράς τους όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 10.3 της παρούσας 

16.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών  

16.2.1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, που 
συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 18.2., σε συνδυασµό µε την παρ. 
3.2.3., του «Κανονισµού», προχωρεί στην ουσιαστική αξιολόγηση των 
προσφορών, βαθµολογώντας αυτές στα επί µέρους κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται στους πίνακες που περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο Γ’ της 
παρούσας.   
Οι βαθµοί τίθενται σε ακέραιες µονάδες, σε κλίµακα από 0 έως το ανώτατα 
όριο που ορίζεται σε κάθε κριτήριο ανά µέρος όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 
26.1 της παρούσας.  

16.2.2. Στους πίνακες του άρθρου 26 της παρούσας ορίζονται, εκτός από την 
µέγιστη βαθµολογία ανά κριτήριο και η ελάχιστη ανεκτή βαθµολογία για 
ορισµένα επί µέρους κριτήρια (κατά κανόνα στο κριτήριο της γενικής 
κάλυψης των απαιτήσεων και προδιαγραφών καθώς και σε κριτήρια ειδικής 
βαρύτητας για την υλοποίηση του έργου ανά είδος υπηρεσίας), η ελάχιστη 
ανεκτή βαθµολογία ανά είδος υπηρεσίας, µέρος και η συνολική ελάχιστη 
ανεκτή βαθµολογία.   
   
(Εφίσταται η προσοχή στο γεγονός ότι η ελάχιστη ανεκτή βαθµολογία ανά µέρος δεν 
ταυτίζεται µε το άθροισµα των επί µέρους ελάχιστων ανεκτών βαθµολογών ανά 
εργασία και η συνολική ελάχιστη ανεκτή βαθµολογία, δεν ταυτίζεται, αντίστοιχα, µε το 
άθροισµα των ελάχιστων ανεκτών βαθµολογιών ανά µέρος). 

16.2.3. Προσφορά που θα αξιολογηθεί σε οποιοδήποτε επί µέρους κριτήριο µε 
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βαθµό χαµηλότερου του αναφεροµένου ως κατώτερου ανεκτού για το 
κριτήριο αυτό, στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
θεωρούµενη ότι αποκλίνει ουσιωδώς από τις Τεχνικές προδιαγραφές.  

16.2.4. Τέλος απορρίπτεται και οποιαδήποτε προσφορά η οποία συγκεντρώνει 
συνολική βαθµολογία Βτεχν µικρότερη από 700. 

16.2.5. Η τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε την σύνταξη πρακτικού, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνεται πίνακας µε την βαθµολογία όλων των προσφορών, 
τόσο στα επί µέρους κριτήρια, όσο και συνολικά µε συνοπτική αιτιολόγηση. 
  
Αποδεκτές είναι οι προσφορές των οποίων η βαθµολογία σε όλα τα επί 
µέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερη ή ίση του ελάχιστου ανεκτού, και η 
συνολική βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη ελάχιστη 
ανεκτή.  

16.2.6. Η Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στις παρ. 9 και 10, του 18ου άρθρου του «Κανονισµού».  

16.3. Συνολική αξιολόγηση προσφορών. 

16.3.1. Η Επιτροπή, κατατάσσει τις προσφορές κατά σειράν µε βάση τον 
συντελεστή αξιολόγησης (σα), ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 
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όπου: 

• T   η προσφερόµενη τιµή 

• 
τεχνβ

  ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου 

• ∆Π
 η προϋπολογιζόµενη δαπάνη (119.674,80 ,σύµφωνα µε το άρθρο 

4.2 της παρούσας) 

• 30,0=οσ   ο συντελεστής οικονοµικής προσφοράς  

• 
1000β τεχν

max =   ο µέγιστος βαθµός αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  

• 70,0=τσ   ο συντελεστής τεχνικής προσφοράς  

Όπως είναι φανερό, ο ασ  θα είναι αριθµός µεταξύ του 0 και του 1. Το ασ  

στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Οι προσφορές 

κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του ασ . 

Βέλτιστη προσωρινά θεωρείται η προσφορά του υποψηφίου µε το µεγαλύτερο ασ . 

Σε περίπτωση που το ασ  δύο υποψηφίων είναι ακριβώς το ίδιο, επικρατέστερος 

υποψήφιος θεωρείται εκείνος που έχει λάβει τον µεγαλύτερο βαθµό στην 
αξιολόγηση της Τεχνικής Έκθεσης. 

16.3.2. Η Επιτροπή συντάσσει το τελικό της πρακτικό στο οποίο συµπεριλαµβάνει 
και τις τελικές της απόψεις, σχόλια και προτάσεις, και το διαβιβάζει στο ∆.Σ. 
του ΙΜΕ, καθώς και σε όλους τους υποψηφίους. 

16.4. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων σε οιαδήποτε φάση του διαγωνισµού είναι 
αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 19 του «Κανονισµού» και αρµόδιο όργανο για 
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να τις εκδικάσει είναι το ∆Σ του ΙΜΕ. Συγκεκριµένα: 

16.4.1. Οι ενστάσεις κατά συµµετοχής υποψηφίου κατά το στάδιο ελέγχου των 
τυπικών δικαιολογητικών υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό εντός 24 ωρών από την ανάρτηση του πίνακα από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Αυτή 
κατατίθεται στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί. Επ' αυτής αποφασίζει το 
∆Σ του ΙΜΕ. 

16.4.2. Οι ενστάσεις κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του 
διαγωνισµού και της πρότασης κατακύρωσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ασκούνται εντός δύο (2) 
ηµερών από τη δηµοσίευση της προσβαλλοµένης πράξης των επιτροπών ή 
τη διάπραξη της διαδικαστικής ενέργειας .   
Οι ενστάσεις αυτές απευθύνονται προς την Επιτροπή και κατατίθενται 
τηλεοµοιοτυπία ή επιστολή, στην έδρα του ΙΜΕ. Επ' αυτών γνωµοδοτεί η 
Επιτροπή και αποφασίζει το ∆Σ του ΙΜΕ. 

16.4.3. ∆εδοµένου ότι η παρούσα διαδικασία δεν εµπίπτει στις διατάξεις του ν. 
3886/ 10, σύµφωνα και µε την παρ. 19.5. του κανονισµού, δεν 
προβλέπεται περεταίρω διαδικασία προσφυγών από υποψηφίους, πριν την 
υπογραφή σύµβασης. Η επίλυση διαφορών µεταξύ ΙΜΕ και αναδόχου της 
σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις του 35ου άρθρου του Κανονισµού.   

16.5. Εάν σε κάποια φάση της διαδικασίας ανάθεσης, όλοι οι υποψήφιοι, αφού λάβουν 
γνώση της απόφασης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, δηλώσουν εγγράφως ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η Επιτροπή δύναται να 
προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας χωρίς να περιµένει την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

Άρθρο 17ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Το ∆Σ του ΙΜΕ κατακυρώνει τον διαγωνισµό ανακηρύσσοντας τον ανάδοχο τον 
οποίο και προσκαλεί για την υπογραφή της σύµβασης το νωρίτερο εντός 20 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης σε όλους 
τους υποψήφιους αφού προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος. Η διαδικασία προσφυγών είναι 
αυτή που προβλέπεται στις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου.  

17.2. Σε περίπτωση που, εξαιτίας υπαίτιας συµπεριφοράς του υποψηφίου που έχει 
υποβάλει την συµφερότερη προσφορά, δεν κατακυρωθεί σ’ αυτόν η σύµβαση, το 
ΙΜΕ µπορεί να προχωρήσει στην κατακύρωσης της σύµβασης υπηρεσιών στον 
δεύτερο και ούτω καθ’ εξής. 

17.3. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας όση το πέντε τοις εκατό (5%) της 
αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ), αντικαθιστώντας µε αυτήν την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του στον διαγωνισµό. Για τον φορέα έκδοσης της 
εγγυητικής αυτής επιστολής ισχύει ότι προβλέπεται και για την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στην παρούσα. 

  

Άρθρο 18ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

18.1. Η υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία που 
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ορίζεται στο παρόν και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

18.2. Η συνολική προθεσµία για την παροχή υπηρεσιών και ολοκλήρωση των 
εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα, ορίζεται σε δώδεκα 
(12) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή σύµβασης Σηµειώνεται ότι οι 
υπηρεσίες παραδίδονται και παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά γνωστικό 
αντικείµενο – λήµµα. 

18.3. Η τµηµατική παράδοση των παραδοτέων του αναδόχου, στην έδρα του ΚτΕ, 
γίνεται στην ακόλουθη βάση. Ο ανάδοχος υποβάλλει έως και την 15η ηµέρα του 
δεύτερου µήνα από την υπογραφή της σύµβασής του και εν συνεχεία έως τις 15η 
κάθε δεύτερου µήνα που ακολουθεί τα ολοκληρωµένα παραδοτέα όπως 
προκύπτουν από τις εργασίες που έχει αναλύσει στην διαδικασία υλοποίησης στην 
τεχνική του προσφορά. Τα στοιχεία αυτά συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση 
προόδου των εργασιών του και των τµηµατικά παραδιδόµενων στοιχείων – 
γνωστικών αντικειµένων, ανά επί µέρους εργασία (συγγραφή, µετάφραση, 
επιµέλεια µετάφρασης), έως την ηµεροµηνία αυτή.  

Με την ολοκλήρωση του έργου υποβάλλει την συνοπτική έκθεση των 
παραδιδόµενων στοιχείων και εργασιών. Το ΙΜΕ δύναται να ζητήσει επιπλέον 
στοιχεία ή να ελέγξει µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο την ορθότητα και ακρίβεια 
αυτών των στοιχείων. Ο έλεγχος του ΙΜΕ δύναται να πιστοποιήσει ποσοστό 
ολοκλήρωσης µικρότερο από το επικαλούµενο στις εκθέσεις του αναδόχου. Το 
ΙΜΕ για λόγους ελέγχου του έργου δύναται να απαιτήσει την υποβολή από τον 
ανάδοχο έκτακτης συνοπτικής έκθεσης προόδου προς έλεγχο, πιστοποίηση και 
πληρωµή σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µε έγγραφη ειδοποίηση 10 
ηµερολογιακών ηµερών ενωρίτερα από την ηµέρα υποβολής της έκτακτης 
έκθεσης.  

18.4. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τουλάχιστον πενήντα 
(50) γνωστικές ενότητες ανά δίµηνο, για τους πρώτους 10 µήνες (5 διµηνιαίες 
πιστοποιήσεις) και τουλάχιστον 50 µεταφράσεις γνωστικών ληµµάτων στην 
αγγλική, πλήρως επεξεργασµένες και επιµεληµένες, ανά δίµηνο, για τους 
τελευταίους 10 µήνες (5 διµηνιαίες πιστοποιήσεις) της συµβατικής προθεσµίας.   

18.5. Αποτυχία του αναδόχου να ικανοποιήσει την ως άνω συµβατική δέσµευση, 
συνεπάγεται την επιβολή προσωρινής ποινικής ηµερήσιας ρήτρας, ανά γνωστικό 
αντικείµενο - λήµµα, εργασία και ηµέρα, ως εξής: 

 

Εργασία Γνωστική ενότητα - 
λήµµα 

Προσωρινή ποινική ρήτρα 
(€/ηµέρα) 

Βασική 20,00 Συγγραφή 

Πρόσθετη 7,50 

Βασική 7,50 Μετάφραση 

Πρόσθετη 4,00 

Βασική 4,00 Επιµέλεια 
µετάφρασης Πρόσθετη 2,00 

 

18.6. Η ρήτρα αυτή επιβάλλεται για διάστηµα τριάντα ηµερών, µετά από κάθε 
τµηµατική προθεσµία, οπότε και παγιούται. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
καλύψει την καθυστέρηση κάποιας από τις τµηµατικές προθεσµίες µε την έγκαιρη 
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ολοκλήρωση των εργασιών που αντιστοιχούν στην επόµενη τµηµατική ή στην 
συνολική προθεσµία, οι προσωρινές ποινικές ρήτρες αίρονται µε απόφαση του 
Κυρίου του Έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, µετατρέπονται σε οριστικές. Σε 
περίπτωση στην οποία οι ανωτέρω σωρευµένες οριστικές ποινικές ρήτρες 
ξεπεράσουν το 5% της αξίας της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

18.7. Παραβίαση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών και συνολικής 
τους παραλαβής, συνεπάγεται το δικαίωµα του Κυρίου του Έργου να επιβάλει 
οριστική ηµερήσια ποινική ρήτρα όση το 0,25% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των γνωστικών ενοτήτων και των 
εργασιών που δεν έχουν παραδοθεί εµπρόθεσµα.   
Η ρήτρα επιβάλλεται για διάστηµα το πολύ σαράντα (40) ηµερολογιακών 
ηµερών, µετά την παρέλευση των οποίων η ρήτρα παγιούται στο ποσό που θα 
έχει διαµορφωθεί ({Συµβ. Αξία} × 0,25 × 40 = 10% × {Συµβ. Αξία}) και ο 
κύριος του έργου αποκτά το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 27 άρθρου του κανονισµού. 

18.8. ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει 
µονοµερώς τον χρόνο υλοποίησης του έργου, για λόγους επιστηµονικούς ή 
συντονισµού µε τις υπόλοιπες εργασίες της ∆ράσης «Πλάτωνας». Ο ανάδοχος θα 
παρατείνει υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή την εγγυητική του επιστολή καλής 
εκτέλεσης έως και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου επί ποινή έκπτωσης 
του και κατάπτωσης της εγγυητικής του επιστολής.  

18.9. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει και να 
λάβει παράταση της διάρκειας υλοποίησης του έργου έως και 3 µήνες κατ’ 
ανώτατον όριο, σε περίπτωση που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη 
διατήρηση του επιστηµονικού του επιπέδου, µε βάση τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 26.3. του Κανονισµού. Την παράταση αυτή αιτείται ο ανάδοχος µε 
επιστολή του προς το ΙΜΕ, στην οποία τεκµηριώνονται αναλυτικά οι λόγοι που 
επιβάλουν την παράταση αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση θα 
πρέπει να εγκριθεί από το ΙΜΕ και από την διαχειριστική αρχή.  

Άρθρο 19ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

19.1. Κάθε διµηνιαία µερική υποβολή, γνωστικών ενοτήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή επί µέρους επεξεργασίας (συγγραφή, µετάφραση … κ.λπ.) παραλαµβάνεται 
τµηµατικά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 32ου άρθρου του κανονισµού.   
∆εδοµένου ότι τα παραδοτέα της επόµενης διµηνιαίας προθεσµίας είναι, σε 
σηµαντικότατο βαθµό, αυτοτελή, δεν εφαρµόζεται η παρ. 32.2.8 του κανονισµού. 

19.2. Με την ολοκλήρωση και παράδοση και του συνόλου των γνωστικών ενοτήτων – 
ληµµάτων ο ανάδοχος θα υποβάλλει τελική συνοπτική έκθεση υλοποίησης η 
οποία θα ελεγχθεί και παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του ΙΜΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 33ο άρθρο του 
«Κανονισµού».   
∆ιευκρινίζεται ότι η συνολική παραλαβή αποτελεί και οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών.   
Μετά την οριστική παραλαβή καταβάλλεται στον ανάδοχο και το εναποµείναν 5% 
της συνολικής αξίας της σύµβασης.  

Άρθρο 20ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

20.1. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πόρους του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους) όπως ορίζεται µε την 
υπ. αριθµ. 18455/03.11.2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ακαδηµία 
Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 
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δια Βίου Μάθηση».  

20.2. Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 15.1.2 της 
παρούσας 

20.3. Οι πληρωµές προς τον ανάδοχο θα γίνονται, σε ΕΥΡΩ. Για την καταβολή της 
εκάστοτε πιστοποιούµενης από τον ΚτΕ δαπάνης υποβάλλονται τα κάτωθι 
έγγραφα – δικαιολογητικά : 

20.3.1. Τιµολόγιο του αναδόχου, που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», µε 
το σύνολο (100%) του ποσού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε πληρωµή ή 
άλλο κατάλληλο νόµιµο παραστατικό.  

20.3.2. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

20.3.3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της 
πληρωµής. 

20.3.4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της 
πληρωµής. 

20.3.5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι φορολογικά ή ασφαλιστικά 
υπόχρεος στην Ελλάδα θα προσκοµίσει τα σχετικά έγγραφα που 
ενδεχοµένως θα ζητηθούν από την αρµόδια Αρχή πληρωµής.  

20.3.6. Όταν πρόκειται για την αποπληρωµή του έργου σχετικό πρωτόκολλο 
συνολικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, υπογεγραµµένα από το 
αρµόδιο όργανο του ΙΜΕ. 

20.3.7. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και 
οποιοδήποτε άλλο που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. 

20.3.8. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πιστοποίηση θα παρακρατείται από το ΙΜΕ, στο 
όνοµα και για λογαριασµό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, και θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης, ποσό ύψους 0,10% επί της 
αξίας κάθε πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το 4ο άρθρο του ν. 4013/ 
2011, όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 2.β., του άρθρου 238, του ν. 
4072/ 2012, στου οποίου τις διατάξεις υπάγεται η παρούσα σύµβαση, ως 
υπαγόµενη στις διατάξεις του Π∆ 60/ 2007.    

Άρθρο 21ο - ΦΟΡΟΙ – ∆ΑΣΜΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

21.1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την καταβολή κάθε είδους δασµού, φόρου, εισφορών 
κάθε είδους και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, που αφορούν τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρει.  

Άρθρο 22ο - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

22.1. Σύµφωνα µε το 9ο άρθρο του «Κανονισµού», περίληψη της παρούσας 
δηµοσιοποιείται στον Ελληνικό Τύπο.  

22.2. Η παρούσα αναρτάται στο σχετικό ιστοχώρο δηµοπρασιών και διαγωνισµών του 
ΙΜΕ http://tenders.ime.gr. 
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Άρθρο 23ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

23.1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της 
σύµβασης, να συνεργάζεται αµελλητί µε τρίτους, εµπλεκόµενους µε το συνολικό 
έργο, που του υποδεικνύονται από τον κύριο του έργου καθώς και µε τα στελέχη 
του ΙΜΕ, να παρέχει σ’ αυτούς τα αιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε 
τον έργο, να συντονίζεται και να συνεργάζεται µαζί τους, να προχωρεί σε από 
κοινού εργασίες και ενέργειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΙΜΕ, και σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
ολοκλήρωση του συνολικού έργου, που περιγράφεται στο 1ο άρθρο της 
παρούσας. 

23.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν µπορέσει να ανταποκριθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στις υποχρεώσεις του, εκτός από την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ∆.Σ. του ΙΜΕ µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του «Κανονισµού 
Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 
∆ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού». 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΓΓ ’’   ––   ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ––   ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ     

Άρθρο 24ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

24.1. Το προς ανάθεση έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει:  

24.1.1.  Συγγραφή γνωστικών ενοτήτων για το ευρύ κοινό:   
Στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται η συγγραφή και επιµέλεια ληµµάτων, 
καθώς και η συγκέντρωση και παράδοση προτεινόµενου υποστηρικτικού 
υλικού τεκµηρίωσης ληµµάτων, ως εξής: 

24.1.1.1. 210 λήµµατα – γνωστικές ενότητες στο ανώτερο νοηµατικό/ 
µαθησιακό επίπεδο (απευθυνόµενες στο ευρύ κοινό καθώς και σε 
µαθητές επιπέδου λυκείου), αποτελούµενες, κατά µέσο όρο, από 
1.000 λέξεις (4 σελίδες) εκάστη, όσον αφορά το κειµενικό τους 
περιεχόµενο (χωρίς τυχόν παραποµπές, υποσηµειώσεις και τυχόν 
άλλο υποστηρικτικό υλικό) και δύο (2) εικόνες (φωτογραφίες, σχέδια 
ή άλλης µορφής σταθερή εικόνα), κατά µέσο όρο. 

24.1.1.2. 80 λήµµατα - γνωστικές ενότητες στο ανώτερο νοηµατικό/ 
µαθησιακό επίπεδο, στο ίδιο ως άνω επίπεδο, αλλά που να καλύπτει 
ειδικά τοπικά, τουριστικά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα σχετιζόµενα 
ειδικά µε την συνοικία «Ακαδηµία Πλάτωνος» αποτελούµενες, κατά 
µέσο όρο, από 250 λέξεις (1 σελίδα), εκάστη και κατά τα λοιπά όπως 
παραπάνω.   
Κάποια από τα λήµµατα της παρούσης παραγράφου µπορούν να 
ταυτίζονται θεµατικά µε τα λήµµατα της προηγουµένης παραγράφου, 
προσαρµοσµένα κατάλληλα. Άλλα θα αναφέρονται σε εντελώς 
διαφορετικά – νέα θέµατα – γνωστικά αντικείµενα, από εκείνα της 
παρ. 4.4.1 της παρούσας.  

24.1.1.3. Την ανάπτυξη και ενσωµάτωση του υλικού τεκµηρίωσης και την 
εξασφάλιση των σχετικών πνευµατικών δικαιωµάτων την 
αναλαµβάνει ο ΚτΕ ο οποίος θα λάβει υπόψη του αλλά όχι δεσµευτικά 
και το προτεινόµενο από τον ανάδοχο υλικό.   

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 28 από 32 

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

24.1.2. Μετάφραση γνωστικών ενοτήτων για το ευρύ κοινό.   
Στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται η: 

24.1.2.1. Η µετάφραση του συνόλου των γνωστικών ενοτήτων – ληµµάτων 
της παρ. 4.4.1 στην Αγγλική γλώσσα καθώς και 

24.1.2.2. Η επιµέλεια των παραπάνω µεταφράσεων.   

24.2. Ο Ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να κοινοποιήσει προς τρίτους ή να 
δηµοσιοποιήσει οιοδήποτε στοιχείο του έργου πριν από τη δηµοσίευση του έργου 
από το ΙΜΕ και σε καµία περίπτωση χωρίς την έγγραφη άδεια αυτού, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την τήρηση της εµπιστευτικότητας στο πλαίσιο αυτό από όλους 
τους συνεργάτες και στελέχη του.  

Άρθρο 25ο -  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

25.1. Οι υπηρεσίες και το έργο που απαιτούνται να προσφερθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι οι ακόλουθες ανά µέρος:  

25.1.1. Μέρος 1: ∆ιαχείριση συγγραφής και συγγραφή γνωστικών ενοτήτων - 
ληµµάτων  

25.1.1.1. Οι γνωστικές ενότητες θα αναπτυχθούν σύµφωνα µε τη σχετική 
αναλυτική µεθοδολογία που έχει αναπτύξει ο φορέας και η οποία 
περιγράφεται στο παράρτηµα VI. Τα λήµµατα θα ενταχθούν, ως 
ιδιαίτερος τόµος, στο γενικότερο πλαίσιο της Εγκυκλοπαίδειας 
Μείζονος Ελληνισµού, η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιµη στο 
δικτυακό τόπο http://www.ehw.gr, και συνεπώς θα πρέπει επίσης να 
είναι καθόλα συµβατά µε την ήδη υπάρχουσα υποδοµή, όπως αυτή 
θα διαµορφωθεί και εξελιχθεί από το ΙΜΕ, και µε το ήδη υπάρχον 
υλικό ως προς το ύφος και τη µορφή ή την υποδοµή που θα 
υποδειχθεί από το ΙΜΕ. Θα διασυνδεθεί επίσης µε το ευρύτερο 
αποθετήριο που δηµιουργείται από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, για το 
σύνολο των Έργων µε τον ενιαίο τίτλο: «Ακαδηµία Πλάτωνος – 
∆ρόµοι της γνώσης».  

25.1.1.2. Το σύνολο ή µέρος των γνωστικών ενοτήτων – ληµµάτων θα 
αναδιατυπωθούν και προσαρµοστούν στην συνέχεια προκειµένου να 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικά µαθησιακά επίπεδα (γυµνάσιο και 
δηµοτικό), από επιστηµονικά στελέχη του ΙΜΕ και θα αποτελέσουν 
διαφορετικό περιεχόµενο της Εγκυκλοπαίδειας. Η εργασία αυτή δεν 
περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Τα λήµµατα που θα 
παρέχει ο ανάδοχος θα περιλαµβάνουν όµως πλήρη επιστηµονική 
τεκµηρίωση ώστε να είναι δυνατή η µεταγραφή τους από το ΙΜΕ 
όπως προβλέπεται το παρόν άρθρο. . 

25.1.1.3. Τα λήµµατα συνίστανται από περισσότερα µέρη κειµενικής και 
πληροφορίας για το ενδεδειγµένο οπτικοακουστικό υλικό.   
Η συγκρότηση της κειµενικής πληροφορίας θα προσιδιάζει στο 
αντικείµενο και τη µορφή του έργου (ιστορική – πολιτισµική 
πληροφορία, εγκυκλοπαιδική οργάνωση, επιστηµονική τεκµηρίωση). 
  
Τα λήµµατα θα έχουν δεδοµένο τίτλο, θα ανήκουν σε 
προκαθορισµένες χρονικές, θεµατικές και πολιτισµικές κατηγορίες και 
θα έχουν προκαθορισµένη έκταση. Τα στοιχεία αυτά, που θα 
προκύψουν από την διαδικασία σύστασης καταλόγων, θα 
προσδιορίζουν την ταυτότητα κάθε λήµµατος. Η κειµενική και 
συνοδευτική πληροφορία των ληµµάτων οφείλει να είναι σύµφωνη µε 
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µορφολογικές, επιστηµονικές, υφολογικές – γλωσσικές και τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτηµα VΙ.  

25.1.1.4. Το Παράρτηµα VII της παρούσας περιέχει τον Αρχικό Ενδεικτικό 
Θεµατικό Κατάλογο (ΑΕΘΚ) για το σύνολο του έργου.   
Με βάση τον ΑΕΘΚ και τις προδιαγραφές του παραρτήµατος VI ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα προτείνει κατάλογο 80 ληµµάτων - 
γνωστικών ενοτήτων που να καλύπτει ειδικά τοπικά, τουριστικά και 
επιστηµονικά ενδιαφέροντα. Τα λήµµατα αυτά µπορούν να 
ταυτίζονται, ως προς το θέµα – τίτλο, σε ένα ποσοστό µε λήµµατα 
του ΑΕΘΚ. Στο υπόλοιπο ποσοστό θα αποτελούν λήµµατα τοπικού 
χαρακτήρα, ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά νοηµατικά 
συνδεδεµένα µε τον χώρο και την ιδέα. Τα λήµµατα αυτά θα έχουν 
µέσο µέγεθος όπως αναφέρεται παραπάνω στην παρ. 24.1.1, πέραν 
των επιστηµονικών παραποµπών, υποσηµειώσεων, χρονολογίου, 
δικτυογραφίας κ.λπ. 

25.1.1.5. Το ίδρυµα διατηρεί το δικαίωµα, πριν την έναρξη των εργασιών ή/ 
και εντός των πρώτων τριών µηνών από την έναρξη των εργασιών, 
να αναθεωρήσει – προσαρµόσει τον ΑΕΘΚ µε στόχο τη δόµηση του 
Τελικού Καταλόγου Ληµµάτων (ΤΚΛ). Στη διαδικασία αυτή ο 
ανάδοχος δύναται να υποβάλει προτάσεις που να αφορούν την 
προσθήκη, αφαίρεση, µετονοµασία, συνένωση, διαίρεση τίτλων 
ληµµάτων, µε στόχο τη βέλτιστη κάλυψη της θεµατολογίας της 
∆ράσης. Ο ΤΚΛ µπορεί να διαφοροποιείται έως και 40% σε σχέση µε 
τον ΑΕΘΚ. Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
προδιαγράψει τις διαδικασίες µέσω από τις οποίες θα δοµηθεί η 
πρότασή του για αναθεώρηση του ΑΕΘΚ καθώς και τον τρόπο µε τον 
οποίο θα διασφαλίζεται ο επιστηµονικός έλεγχος του ΙΜΕ στην 
διαδικασία αυτή, Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωµα να 
απορρίπτει τις προτάσεις αναθεώρησης ή/ και αναθεωρεί τον 
κατάλογο µε ιδία πρωτοβουλία.  

25.1.1.6. Για τη συγγραφή των ληµµάτων ο ανάδοχος οφείλει να 
δηµιουργήσει και διαχειριστεί ανθρωποδίκτυο ειδικών επιστηµόνων. Ο 
υποψήφιος στην προσφορά του θα εξηγεί τον προτεινόµενο τρόπο 
συγκρότησης του ανθρωποδικτύου συγγραφέων ο οποίος θα 
περιλαµβάνει και τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθούν οι εργασίες 
αυτές από πλευράς του αναδόχου, το τρόπο µε τον οποίο θα 
διασυνδέονται µε τις εργασίες που θα λάβουν χώρα στις 
εγκαταστάσεις του ΚτΕ (επιστηµονική επιµέλεια), την ενδεχόµενη 
χρήση των υποδοµών του φορέα, την ενδεχόµενη εγκατάσταση του 
κατάλληλου προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ΚτΕ και οποιαδήποτε 
άλλη προτεινόµενη µέθοδο.   
∆ιευκρινίζεται ότι ο ΚτΕ αναλαµβάνει την τελική επιστηµονική 
επιµέλεια του κειµενικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος 
οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και κατευθύνσεις του 
ΙΜΕ σε σχέση µε την συγγραφή των ληµµάτων.   
Το ΙΜΕ αναλαµβάνει επίσης την τελική φιλολογική επιµέλεια του 
κειµενικού υλικού στην ελληνική γλώσσα.  

25.1.1.7. Ο ανάδοχος θα υπογράψει συµβάσεις µε τους ειδικούς αυτούς 
επιστήµονες µε τις οποίες θα αναθέτει τη συγγραφή ληµµάτων και 
ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την παραχώρηση των περιουσιακών 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης απευθείας 
στο ΙΜΕ, ενδεικτικά πρότυπα των οποίων χορηγούνται στο 
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Παράρτηµα VIII της παρούσας. Στο πλαίσιο των συµβολαίων αυτών ο 
ανάδοχος θα διασφαλίσει την παραχώρηση απευθείας και 
αποκλειστικά από τους συγγραφείς προς το ΙΜΕ, των περιουσιακών 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης όπως αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο 2 της πρότυπης «Σύµβασης έργου και 
εκχωρήσεως δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας» του 
Παραρτήµατος IX  της παρούσας.  ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ανάδοχος 
της παρούσας δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
περιουσιακό ή άλλο επί του περιεχοµένου που παραδίδει στο ΙΜΕ.   

25.1.1.8. Ο ανάδοχος θα παραλάβει τα πρωτογενή κείµενα των ληµµάτων, τα 
οποία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο φορέας. Αυτό 
είναι απαραίτητο για να καταστεί εφικτή η ενότητα µορφής και ύφους 
των γνωστικών ενοτήτων της ∆ράσης. Έτσι είναι απαραίτητο η 
συγγραφή των κειµένων να υπόκειται σε σχετικά ελαστικούς πλην 
σαφείς κανόνες ανάπτυξης του περιεχοµένου και σε ακριβείς οδηγίες 
για τη µορφή του. Την ευθύνη εκπόνησης αυτών των οδηγιών έχει ο 
φορέας και παραδίδονται µε την παρούσα στο πλαίσιο του 
Παραρτήµατος VIII. Οι οδηγίες αυτές αφορούν από τη µια γενικά 
µεθοδολογικά, επιστηµολογικά, γλωσσικά και υφολογικά ζητήµατα 
και τότε είναι κοινές για όλα τα λήµµατα. Από την άλλη αφορούν 
ειδικές κατευθύνσεις ανά βασική κατηγορία ληµµάτων (τοπωνύµια, 
πρόσωπα, γεγονότα, δοµικά έργα) και περιλαµβάνουν οδηγίες για τα 
στοιχεία ταυτότητας του λήµµατος, για το περιεχόµενο και τη δοµή 
του κυρίως κειµένου για την επιστηµονική τεκµηρίωσή του 
(υποσηµειώσεις και βιβλιογραφία), για τα βοηθήµατα κατανόησης και 
εµβάθυνσης (γλωσσάρια, παραθέµατα πηγών), για τα εξειδικευµένα 
βοηθήµατα (κατάλογοι, πίνακες, γραφήµατα). Οι οδηγίες 
απευθύνονται σε όλους τους συντελεστές δηµιουργίας της 
πληροφορίας. 

25.1.1.9. Ο υποψήφιος µε την προσφορά του θα  υποβάλλει τεχνική έκθεση 
για την µέθοδο υλοποίησης του έργου αυτού, την µεθοδολογία 
ανάπτυξης και διαχείρισής του, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, την 
ροή εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση 
του έργου του, το οποίο διασφαλίζει την επιστηµονική επάρκεια και 
πληρότητά του.  

25.1.2. Μέρος 2: Μεταφραστικές εργασίες και διαχείριση/ενσωµάτωση 
µεταφράσεων και φιλολογική επιµέλεια µεταφρασµένων κειµένων  

25.1.2.1. Το λήµµατα του έργου θα δηµοσιευθούν σε 2 γλώσσες: Ελληνική 
και Αγγλική. Ο υποψήφιος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά 
του την µετάφραση του υλικού αυτού, όπως προσδιορίζεται στην 
παρούσα στις γλώσσες αυτές.  

25.1.2.2. Η µετάφραση των ληµµάτων γίνεται µετά την ολοκλήρωση και της 
φιλολογικής επιµέλειας, όταν η τελική µορφή του λήµµατος έχει 
παγιωθεί. Η µετάφραση αφορά όλα τα δοµικά στοιχεία του λήµµατος 
-εκτός από τη βιβλιογραφία- και γίνεται από τα ελληνικά στα αγγλικά 
και αντιστρόφως (ανάλογα µε την αρχική γλώσσα συγγραφής).  

25.1.2.3. Για την υλοποίηση του µεταφραστικού έργου ο ανάδοχος θα 
χρησιµοποιεί το ειδικό διαχειριστικό εργαλείο που διαθέτει το ΙΜΕ. Για 
το σκοπό αυτό θα είναι απαραίτητη η επιτόπου εργασία στους χώρους 
του ΙΜΕ. Το ΙΜΕ θα διαθέσει στον ανάδοχο χώρους εργασίας στα 
γραφεία του καθώς και τις απαιτούµενες προσβάσεις στο διαχειριστικό 
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εργαλείο και τις λοιπές απαραίτητες υποδοµές του. 

25.1.2.4. Για τη µετάφραση των ληµµάτων ο ανάδοχος οφείλει να 
δηµιουργήσει και διαχειριστεί ανθρωποδίκτυο ειδικών µεταφραστών. 
Ο υποψήφιος στην προσφορά του θα εξηγεί τον προτεινόµενο τρόπο 
συγκρότησης του ανθρωποδικτύου µεταφραστών ο οποίος θα 
περιλαµβάνει και τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθούν οι εργασίες 
αυτές από πλευράς του αναδόχου, το τρόπο µε τον οποίο θα 
διασυνδέονται µε τις εργασίες που θα λάβουν χώρα στις 
εγκαταστάσεις του ΚτΕ (επιστηµονική επιµέλεια), την χρήση των 
υποδοµών του φορέα, την εγκατάσταση του κατάλληλου προσωπικού 
στις εγκαταστάσεις του ΚτΕ και οποιαδήποτε άλλη προτεινόµενη 
µέθοδο. 

25.1.2.5. Οι µεταφραστές που θα χρησιµοποιηθούν απαιτείται να είναι κατ’ 
ελάχιστον είτε κάτοχοι πτυχίου proficiency του Πανεπιστηµίου του 
Cambridge ή ισοδύναµου, είτε πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας, είτε 
κάτοχοι άλλου τίτλου σπουδών που τεκµηριώνει βαθιά γνώση της 
µεταφραστικής διαδικασίας.  

25.1.2.6. Απαιτείται να µεταφραστεί το σύνολο των ληµµάτων που θα 
συγγραφούν στο πλαίσιο της παρούσης.  

25.1.2.7. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε τα περιουσιακά 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης των 
µεταφρασµένων κειµένων να περιέλθουν κατ’ αποκλειστικότητα στο 
ΙΜΕ. Συγκεκριµένα θα συνάψει τις αναγκαίες συµβάσεις 
προσαρµοσµένες στο µεταφραστικό έργο µε το οποίο εκχωρούνται τα 
πνευµατικά δικαιώµατα απευθείας και αποκλειστικά στο ΙΜΕ εφόσον 
οι συνεργάτες αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του πρότυπου το οποίο επισυνάπτεται (παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας).  Εάν οι συνεργάτες µεταφραστές είναι µισθωτοί 
(προσωπικό του αναδόχου) τότε ο ανάδοχος µε την υπογραφή της 
σύµβασής του µε το ΙΜΕ, µε βάση την παρούσα διακήρυξη, εκχωρεί 
και µεταβιβάζει πλήρως τα περιουσιακά δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης των µεταφράσεων που θα 
πραγµατοποιήσει στο ΙΜΕ, µε τους όρους που προβλέπονται στο 
σχέδιο σύµβασης (Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας). ∆ιευκρινίζεται ρητά 
ότι ο ανάδοχος της παρούσας δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, περιουσιακό ή άλλο, επί του περιεχοµένου 
που παραδίδει το ΙΜΕ.   

25.1.2.8. Ο υποψήφιος µε την προσφορά του θα  υποβάλλει τεχνική έκθεση 
για την µέθοδο υλοποίησης και διαχείρισης του µεταφραστικού 
έργου, σε συνάφεια µε το ειδικό περιεχόµενο του έργου καθώς και µε 
τις εργασίες των υπολοίπων εµπλεκοµένων στο έργο. 

Άρθρο 26ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

26.1. Οι Τεχνικές προσφορές θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια  

 
Πίνακας οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών 

Αντικείµενο Κριτήρια Βαθµολογία 

α.α. Περιγραφή  α.α. Αντικείµενο Εξειδίκευση Μέγιστη Ελάχιστη ανεκτή 
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ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

Ανά 
κριτήριο 

Ανά  
Μέρος  

Ανά 
κριτήριο 

Ανά  Μέρος 

1 
Γενική προσέγγιση των 

απαιτήσεων και 
προδιαγραφών 

Συνολική προσέγγιση των 
απαιτήσεων και ένταξη της 
ροής εργασιών του µέρους 

στο σύνολο του έργου 
καθώς και στη ροή εργασιών 

του ΙΜΕ 

200 120 

2 Κατάλογος ληµµάτων 
Πληρότητα και οµοιοµορφία 
της θεµατικής κάλυψης της 

θεµατολογίας του έργου 
150 85 

3 
∆ιαδικασία διαχείρισης 

συγγραφής 

Μέθοδος δηµιουργίας 
ανθρωποδικτύου και 

διαχείρισης διαδικασίας, 
διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων 

100 60 

4 
∆ιαδικασία διαχείρισης 

συγγραφής 

∆ιαδικασία ανάθεσης και 
παρακολούθησης συγγραφής 

ληµµάτων, επίλυση 
προβληµάτων 

100 60 

5 Κειµενικό υλικό 

Μέθοδος ελέγχου και 
αντιµετώπισης 

επιστηµολογικών 
προβληµάτων 

75   

1 

25.1. Μέρος 1: 
∆ιαχείριση 

συγγραφής και 
συγγραφή 

εγκυκλοπαιδικών 
ληµµάτων 

6 Κειµενικό υλικό 

Μέθοδος ελέγχου και 
διασφάλισης της 

κατάλληλότητας δοµής του 
κειµενικού υλικού 

75 

700 

  

400 

1 
Γενική προσέγγιση των 

απαιτήσεων και 
προδιαγραφών 

Συνολική προσέγγιση των 
απαιτήσεων και ένταξη της 
ροής εργασιών του µέρους 

στο σύνολο του έργου 
καθώς και στη ροή εργασιών 

του ΙΜΕ 

150 90 

2 
∆ιαδικασία διαχείρισης 

µεταφράσεων 

Μέθοδος δηµιουργίας 
ανθρωποδικτύου και 

διαχείρισης διαδικασίας, 
διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων 

50 35 

3 
∆ιαδικασία διαχείρισης 

µεταφράσεων 

∆ιαδικασία ανάθεσης και 
παρακολούθησης 

µεταφράσεων ληµµάτων, 
επίλυση προβληµάτων 

50   

2 

25.2. Μέρος 2: 
Μεταφραστικές 

εργασίες και 
διαχείριση/ 
επιµέλεια 

ενσωµάτωση 
µεταφράσεων 

4 Κειµενικό υλικό 

Χαρακτηριστικά και 
οργάνωση  του 

µεταφραστικού έργου και 
έλεγχος ποιότητας του έργου 

σε σχέση µε το ειδικό 
περιεχόµενο 

50 

300 

  

175 

Συνολική µέγιστη και συνολική ελάχιστη ανεκτή βαθµολογία Βο 1.000 700 

 

 

Εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του ΙΜΕ στην µε α.α. 206, από 17 – 04 – 2013 συνεδρίασή 
του 

          Για το ∆Σ του ΙΜΕ 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ    

 

 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  II  ––  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: 
«Πλάτωνας»» 

Κωδικός Αναφοράς: ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2 

Αριθµός εντύπου :  

Μονογραφή και σφραγίδα ΙΜΕ:  

 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυµία, ΑΦΜ,  ∆ιεύθυνση) : 

 

 

Συνολικό κατά αποκοπή τίµηµα χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών 
που περιγράφονται στην Τεχνική µας προσφορά και προδιαγράφονται στη 
σχετική προκήρυξη διαγωνισµού του ΙΜΕ µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2 
(κατ’ ανώτατον 119.674,80 €): 

 
Ολογράφως Αριθµητικά 
 
 
 
 
 
 

 

Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου υποψηφίου: 

Ονοµα:  

Επίθετο:  

 

Ηµεροµηνία, σφραγίδα και υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου: 

 

 
 
 
 
 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διηζήσεως, 
µέχρι το ποσό των .......... (...................) ευρώ, υπέρ της …………………………………….. 
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1)    ,(2)  , 
κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης υποψηφίων 
Αναδόχων), για την συµµετοχή τους στον διενεργούµενο διαγωνισµό της …………. 
(ηµεροµηνία διαγωνισµού) για την ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών για 

το Εργο: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της 
δράσης: «Πλάτωνας»», µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2.  

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη Συµµετοχή στον παραπάνω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της/του/των καθ όλο το χρόνο ισχύος της,  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι 
το ποσό των ..................................., υπέρ της …………………………………….. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων (1)    ,(2)  , 
κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης Αναδόχων), για 

την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης για το Έργο: «Συγγραφικές και 
µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»», µε 

κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Η παρούσα µας ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι την επιστροφή της και εφόσον 
στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή, δήλωσή σας 
περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την 
εγγύηση αυτή.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή  



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προς το  

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ι.Μ.Ε) 

Οδός: Πουλοπούλου 38 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 118 51 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αριθ……………………….. 

Κύριοι, 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε, ότι σας παρέχουµε την εγγύησή µας 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και 
διζήσεως, µέχρι το ποσό των ..................................., υπέρ της 
…………………………………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιριών/φορέων (1)    , (2)  , κ.λ.π ατοµικά για καθένα 
από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης Αναδόχων), για την ανάληψη 
προκαταβολής για το Εργο: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για 
την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»», µε κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2.. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που 
έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΩΝ  

Επισυνάπτεται ως ανεξάρτητο αρχείο .pdf. 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

«Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: 

«Πλάτωνας»» 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

1 3η,6η,8η επιστολαί 

2 7η επιστολή 

3 Corpus platonicum 

4 Liber de Causis 

5 Αβερρόης 

6 Αβικεµπρόν (Σολοµόν µπεν Γιουντά ιµπν Γκαµπιρόλ) 

7 Αβικέννας 

8 Αγορά της Αθήνας, το Φιλοσοφικό κέντρο της πόλης  

9 Αισθητικές θεωρίες και Πλάτωνας 

10 Ακαδηµία: Χώρος και Λειτουργία .  Οικία του Ήρωα Ακάδηµου. Γυµνάσιο/ Παλαίστρα. Ιερή Οικία της 

Γεωµετρικής εποχής  

11 Αλ Κιντί 

12 Αλ Φαραµπί 

13 Αλκιβιάδης 1 

14 Αλκιβιάδης 2 

15 Αλκυών 

16 Αµµώνιος Σακκάς 

17 Αµύντας της Ηράκλειας 

18 Αντερασταί 

19 Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο 

20 Αντίοχος Ασκαλών 

21 Αξιοθέα του Φλιούντα 

22 Αξίοχος 

23 Απεικονίσεις του Πλάτωνα στην υστεροβυζαντινή και µεταβυζαντινή ζωγραφική 

24 Από την υπέρβαση στην υπερβατικότητα: Από την τραγωδία στη φιλοσοφία 

25 Αποδηµία φιλοσόφων και παρακµή της σχολής των Αθηνών λόγω της νοµοθεσίας του Ιουστινιανού Α΄ 

26 Αποδοµιστικές αναγνώσεις του Πλάτωνα 

27 Απόκρυφα 

28 Απολογία του Σωκράτη 

29 Απούλειος 

30 Αριστοτέλης 

31 Αριστοτελισµός και Πλατωνισµός στο ύστερο Βυζάντιο 

32 Αριστώνυµος 

33 Αρχύτας ο Ταραντίνος 
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34 Ατλαντίδα: ο µύθος 

35 Ατλαντίδα: επιρροές στα γράµµατα και τις τέχνες 

36 Αυγουστίνος Ιππώνος 

37 Βαρλαάµ και ησυχαστική έριδα 

38 Βησσαρίων 

39 Βοήθιος 

40 Γερµανικός ιδεαλισµός και Πλάτωνας 

41 Γεώργιος Παχυµέρης 

42 Γεώργιος Πλήθων Γεµιστός 

43 Γοργίας 

44 Γρηγόριος Μάγιστρος και µετάφραση του πλατωνικού έργου στα αρµενικά 

45 Γυµνάσια: Κέντρα φιλοσοφικών σπουδών/ Φιλοσοφικές Σχολές  

46 ∆αµάσκιος 

47 ∆εινόστρατος 

48 ∆ηµόδοκος 

49 ∆ιογένης Λαέρτιος 

50 ∆ιονύσιος Α' των Συρακουσσών 

51 ∆ιονύσιος Β' των Συρακουσσών 

52 ∆ίων των Συρακουσσών 

53 Ελευθεροτεκτονισµός και πλατωνικές επιδράσεις 

54 Επανεµφάνιση του Γνωστικισµού ως µυστικιστικού ρεύµατος από την Αναγέννηση και εξής 

55 Επεξεργασίες του µύθου της Ατλαντίδας 

56 Επιγράµµατα 

57 Επίδραση της Ακαδηµίας στην πρακτική πολιτική σκηνή: Αλήθειες και ψέµµατα 

58 Επικούρεια Πορτραίτα ("ο τύπος του στοχαστή")  

59 Επινοµίς 

60 Επιρροή των νεοπλατωνικών ιδεών στην χριστιανική µεσαιωνική αισθητική 

61 Επιστολαί (9) 

62 Ερασταί 

63 Ερµηνευτική και Πλάτωνας 

64 Ερµίας ο Αταρνεύς 

65 Ερυξίας 

66 Εύδοξος ο Κνίδιος 

67 Ευθύδηµος 

68 Ευθύφρων 

69 Εχεκράτης 

70 Η Ακαδηµία: ένας θεσµός από τον Πλάτωνα έως σήµερα 

71 Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον Πλάτωνα στην πνευµατική ζωή της εποχής των Κοµνηνών 

72 Η Απολογία του Σωκράτη: Πλάτων και Ξενοφών 
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73 Η έννοια της "πόλεως" στην Πολιτεία 

74 Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα 

75 Η παιδεία στην κλασική Αθήνα 

76 Η πνευµατική ζωή στην κλασική Αθήνα 

77 Η πολιτική ζωή στην κλασική Αθήνα 

78 Η σηµασία του νόµου και της νοµοθεσίας  

79 Η συµβολή του Πλάτωνα στην αρχιτεκτονική  

80 Η τέχνη στην κλασσική εποχή: τάσεις και επιρροές 

81 Ηρακλείδης ο Ποντικός 

82 Θεάγης 

83 Θεαίτητος 

84 Θεόδωρος Μετοχίτης 

85 Θεόφραστος 

86 Θρησκευτικές προεκτάσεις του Νεοπλατωνισµού 

87 Ιάµβλιχος 

88 Ίδρυση Πλατωνικής Ακαδηµίας στη Φλωρεντία από τους Μεδίκους 

89 Ιουλιανός Αποστάτης 

90 Ίππαρχος 

91 Ιππίας Ελάσσων 

92 Ιππίας Μείζων 

93 Ισµαηλιτικός νεοπλατωνισµός 

94 Ιστορικά γεγονότα της περιόδου 428/7-348/7 

95 Ιταλική Αναγέννηση και Πλατωνισµός 

96 Ιωάννης Ιταλός και ο κύκλος του 

97 Ιωάννης ο Σκώτος 

98 Ίων 

99 Ιωνική φιλοσοφία 

100 Κάλλιπος ο Συρακούσιος 

101 Καντ και Πλάτωνας 

102 Κλειτοφών 

103 Κρατύλος 

104 Κριτίας 

105 Κριτική θεωρία και Πλάτωνας 

106 Κρίτων 

107 Κυνόσαργες: Χώρος και Λειτουργία  (Ηράκλειον, Ιερά, Γυµνάσιο / Παλαίστρα ) 

108 Λασθενία της Μαντίνειας 

109 Λάχης 

110 Λεοδάµας ο Θάσιος 

111 Λέον Ιούδας Αµπραβανέλ (Leon Hebreo) 
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112 Λέων ο Αθηναίος 

113 Λέων ο Ακαδηµεύς 

114 Λιβάνιος 

115 Λογγίνος 

116 Λύκειο (Περίπατος): Χώρος και Λειτουργία  (Αποδυτήριο, Στοές, Παλαίστρα ) 

117 Λύσις 

118 Μαθηµατική λογική και πλατωνισµός 

119 Μαθηµατικός πλατωνισµός 

120 Μαϊµωνίδης 

121 Μακεδονική Αναγέννηση και Πλάτων 

122 Μάξιµος Οµολογητής 

123 Μαρξισµός και Πλάτωνας 

124 Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino) 

125 Μενέδηµος ο Ερετριεύς 

126 Μενέξενος 

127 Μένεχµος 

128 Μένων 

129 Μεταφράσεις πλατωνικών έργων στα συριακά 

130 Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα αραβικά από τον 9ο αιώνα 

131 Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα λατινικά 

132 Μίνως 

133 Μιχαήλ Ψελλός 

134 Μποναβεντούρα (Bonaventure) 

135 Νεοπλατωνικές καταβολές του Ερµητισµού 

136 Νεοπλατωνικές προσεγγίσεις στον συριακό χριστιανισµό 

137 Νεοπλατωνική Σχολή 

138 Νεοπλατωνισµός και πρώιµη χριστιανική θεολογία/ διαµόρφωση του χριστιανικού δόγµατος 

139 Νεότερη θεολογία και Πλάτων 

140 Νικηφόρος Γρηγοράς 

141 Νικηφόρος Χούµνος 

142 Νόµοι 

143 Νουµένιος Απάµειος 

144 Ντουνς Σκώτος και Σκωτισµός 

145 Ξενοκράτης 

146 Ο «ανάστροφος πλατωνισµός» του Νίτσε 

147 Ο διάλογος ως µορφή φιλοσοφικής, θεολογικής και πολιτικής πολεµικής 

148 Ο Κήπος του Επίκουρου  

149 Ο κύκλος του Πλάτωνα: ψηφιδωτό από την Ποµπηία 

150 Ο µύθος του σπηλαίου 
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151 Ο νεοπλατωνικός φιλοσοφικός κύκλος των Αδελφών της Αγνότητος και τα αποδιδόµενα σε αυτούς 

έργα 

152 Ο Πλάτωνας στη νεότερη λογοτεχνία 

153 Ο Πλάτωνας στο έργο του Αριστοτέλη 

154 Ο ρόλος του µύθου στο έργο του Πλάτωνα 

155 Οι πλατωνιστές του Καίηµπριτζ 

156 Ολυµπιόδωρος 

157 Οµάρ Καγιάµ 

158 Ορισµοί 

159 Όροι 

160 Ουµανισµός και ερµηνείες του Πλάτωνα 

161 Ουτοπική σκέψη και ουτοπίες 

162 Πάµφυλος 

163 Παρµενίδης 

164 Περί αρετής 

165 Περί δικαίου 

166 Περί της Πολιτείας του Θεού του Αυγουστίνου 

167 Πίκο ντελα Μιράντολα (Giovanni Pico della Mirandola) 

168 Πλάτων 

169 Πλάτων και ελληνική ταυτότητα στο ύστερο Βυζάντιο 

170 Πλάτων και πολιτικές θεωρίες της νεωτερικότητας 

171 Πλάτων και πολιτική 

172 Πλάτων και ποίηση 

173 Πλατωνικές έννοιες: η πορεία τους στο χρόνο 

174 Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία 

175 Πλατωνικές επιρροές στο ρεύµα του Γνωστικισµού 

176 Πλατωνικές επιρροές στο ρεύµα του Σχολαστικισµού 

177 Πλατωνικές επιρροές στον ισλαµικό µυστικισµό 

178 Πλατωνικές και νεοπλατωνικές επιδράσεις στην ισλαµική φιλοσοφία και θεολογία 

179 Πλατωνικές και νεοπλατωνικές επιδράσεις στον ιουδαϊκό µυστικισµό 

180 Πλατωνισµός και εικονοµαχική έριδα 

181 Πλωτίνος 

182 Ποικίλη Στοά  

183 Πολιτεία 

184 Πολιτικοί θεσµοί στην κλασική Αθήνα / Χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας 

185 Πολιτικός 

186 Πορτραίτα  του Αριστοτέλη 

187 Πορτραίτα και Αγάλµατα  Φιλοσόφων 

188 Πορτραίτα Κυνικών Φιλοσόφων  
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189 Πορτραίτα Περιπατητικών Φιλοσόφων  

190 Πορτραίτα του Πλάτωνα  

191 Πορτραίτα του Σωκράτη 

192 Πορφύριος 

193 Πρόκλος 

194 Πρωταγόρας 

195 Πύθων και Ηρακλείδης εξ Αίνου 

196 Ρητορική 

197 Σικελία: Πολιτική και πολιτιστική κατάσταση 

198 Σιµπλίκιος 

199 Σίσυφος 

200 Σκεπτικισµός 

201 Σοπενάουερ και Πλάτωνας 

202 Σοφιστές 

203 Σοφιστής 

204 Σπεύσιππος 

205 Στοά Ελευθερίου ∆ιός  

206 Στωικά πορτραίτα 

207 Συµπόσιο 

208 Σωκράτης 

209 Σωκρατικοὶ λόγοι: το διαλογικό ύφος προ Πλάτωνα 

210 Τα ταξίδια του Πλάτωνα 

211 Τετραλογίες 

212 Τζελαλεντίν Ρουµί και τάγµα των Mevlevi 

213 Τίµαιος 

214 Τίµαιος Λοκρός 

215 Το ερώτηµα της αθανασίας της ψυχής στην βυζαντινή θεολογία / φιλοσοφία και η πρόσληψη των 

πλατωνικών θεωριών 

216 Το συµπόσιο: Η εξέλιξη ενός θεσµού 

217 Το συµπόσιο: Πλάτων και Ξενοφών 

218 Τοιχογραφίες και ψηφιδωτά  µε παραστάσεις Φιλοσόφων 

219 Τοµάζο Καµπανέλλα 

220 Τόµας Μουρ, Ουτοπία 

221 Φαίδρος 

222 Φαίδων 

223 Φαινοµενολογία, Υπαρξισµός και Πλάτωνας 

224 Φεµινιστικές θεωρίες και Πλάτωνας 

225 Φίληβος 

226 Φίλιππος ο Οπούντιος 
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227 Φιλοσοφία της γλώσσας και Πλάτωνας 

228 Φιλοσοφικές επιρροές στο έργο του Πλάτωνα: Πυθαγόρειοι, Ορφισµός 

229 Φιλοσοφικές καταβολές των µεσαιωνικών δυιστικών αιρέσεων 

230 Φίλων Αλεξανδρείας 

231 Φυλακή του Σωκράτη 

232 Φωκίων 

233 Χαβρίας 

234 Χάιντεγκερ και Πλάτωνας 

235 Χαρµίδης 

236 Χέγκελ και Πλάτωνας 

237 Ψευδο-∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης 

238 Ψυχανάλυση και Πλάτωνας 

239 Ωριγένης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

Αριθµός αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.2 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ» / Υποέργο 2 

1 Προοίµιο 

1 Στην Αθήνα, σήµερα την ……………, ηµέρα ……………….., µεταξύ αφενός του Ιδρύµατος Μείζονος 

Ελληνισµού (ΙΜΕ) που εδρεύει στην Αθήνα – Πουλοπούλου 38, εκπροσωπείται νόµιµα από τον ……………… 

και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» ή/ και Κύριος του Έργου 

(Κ.τ.Ε.) και αφετέρου τ.. ……………… και διακριτικό τίτλο «………….»  που εδρεύει στ… ……………., και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον …………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο 

Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα. 

2 Σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την …/ 

… – … - ….. απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκαν η «Προκήρυξη» και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την από …../ … – … - 2013 απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») 

η οποία και κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου «Συγγραφικές 

και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»», σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

 

2 Ορισµοί 

1 Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

� ∆ιοικητική εντολή 

Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Οµάδα διοίκησης 

έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

� Έγγραφο 

Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη, έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων των 

τηλεοµοιοτυπιών και των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έργο: 

Το περιγραφόµενο στην Προκήρυξη και ειδικότερα στο 4ο άρθρο της και στο Κεφάλαιο Γ’. 

� Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

� Ηµέρα 

Η ηµερολογιακή ηµέρα. 

� Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Οµάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί στην άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της από τη Σύµβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 

Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου σύµφωνα µε τον 

«Κανονισµό» του ΙΜΕ.  

� Παραδοτέα  

Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

� Περίοδος εγγύησης 

Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

συνολικής παραλαβής του Έργου.  

Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται περίοδος εγγύησης. 

� Προθεσµίες  

Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 

από την εποµένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. 

Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία 

λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού 

διαστήµατος. 
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� Προσφορά  

Η από ……….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπως συµπληρώθηκε και 

διευκρινίστηκε, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης. Η προσφορά αυτή προσαρτάται στην 

παρούσα σύµβαση.  

� Σύµβαση  

Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση 

του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

� Συµβατικό τίµηµα 

το συνολικό κατ’ αποκοπή συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου.  

� Κανονισµός 

Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και 

διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)», εφεξής καλούµενος 

«Κανονισµός» ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση.  

3 Αντικείµενο του Έργου 

1 Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται 

στην «Προκήρυξη» .   

2 Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση. 
3 Το Έργο εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ», η οποία υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση», µε MIS 364467 και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

4 Γλώσσα της Σύµβασης 

1 Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην 

Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 

τεκµηρίωσης (πχ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

5 Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών 

1 Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για την 

υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

2 Τα συµβατικά τεύχη ιεραρχούνται ως ακολούθως:  

1. Η παρούσα σύµβαση. 

2. Η προκήρυξη του διαγωνισµού (Παράρτηµα 1)  

5. Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και διενέργειας 

Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)» του οποίου ο προµηθευτής έλαβε γνώση 

(Παράρτηµα 4), εφεξής καλούµενος «Κανονισµός»  

6. Η Τεχνική Προσφορά του Προµηθευτή (παράρτηµα 2). 

7.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή (Παράρτηµα 3), λαµβανοµένη υπόψη ως κατ’ αποκοπήν 

συνολικό τίµηµα και µόνον, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την προµήθεια και την εγγύηση 

του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 14.1. της προκήρυξης.  

6 Έγγραφη Επικοινωνία  

1 Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) 

πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

Υπόψη  ……………………..  

Υπηρεσία Συντονισµού Έργων  

Πουλοπούλου 38 

118 51 – Αθήνα 

Τηλ. 21 254 0 3800 fax  21 254 0 3838 

email: eme2@ime.gr 

 

Για τον Ανάδοχο:  

…………………… 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ……………. 
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∆ιεύθυνση: …………………………   

Τηλ.: ……………... 

Φαξ: ………………………… 

Mail: ………………@.................  

2 Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

Εγγράφου και την απόδειξη της. 

3 Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση 

ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, 

πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή (περιλαµβανόµενης της επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου). 

7 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στη 

Σύµβαση και τον «Κανονισµό» και της ανατίθενται µε την απόφαση συγκρότησής της. 

2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση, εκτός εάν 

η Σύµβαση ορίζει διαφορετικά. 

3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήµατα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από 

τις αρµοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 

εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσµατα µόνο µετά την κοινοποίηση των 

αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

8 Εµπιστευτικότητα 

1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση και το 

«έργο», υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος 

µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της 

στο µέλλον. 

2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  

3 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής να δεσµεύσει στην βάση της εµπιστευτικότητας 

και τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους του που αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία του έργου. 

4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν 

σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 

ή µεθόδους υλοποίησης ή παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το Έργο ή του Αναδόχου. 

9 Υποκατάσταση Αναδόχου 

1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους 

όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύµβασης.  

10 Υπεργολαβία 

1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους και συνεργάτες που έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα. 

2 Οι υπεργολάβοι - συνεργάτες δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή.  
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3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων - συνεργατών του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο – συνεργάτη σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον, µόνο εφ’ όσον αυτός ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την 

ταυτότητα του νέου υπεργολάβου - συνεργάτη και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε την 

απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύµβασης.  

5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου – συνεργάτη 

και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη 

κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 

αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα 

συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 

προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.  

11 ∆ιάθεση Προσωπικού 

1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στον Ανάδοχο µε την απόφαση ανάθεσης τους συµµετέχοντες στην ΕΠΠΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την σύνθεση της ΕΠΠΕ, οποτεδήποτε το κρίνει 

σκόπιµο.  

2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται από πλευράς της για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

12 Παροχή Εγγράφων-Πληροφοριών 

1 Η ΕΠΠΕ θα παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα 

κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του 

Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική παραλαβή 

του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

13 Παροχή Πρόσβασης 

1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και 

συµφωνίας, σε όλους τους χώρους που θα πραγµατοποιηθούν δράσεις σχετικές µε το Έργο, κατά 

συγκεκριµένες εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

2 Η αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον ανάδοχο και κάθε άλλη σχετική υποδοµή και πρόσβαση όπως αυτή 

προβλέπεται την προκήρυξη.  

3 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού 

του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις 

ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

14 Συνδροµή σε Θέµατα Επικοινωνίας µε Τρίτους 

1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία 

αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

15 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή 

και επιµέλεια  και  σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

16 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και Λοιπές Εγγυήσεις 

1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………. από ………. 

ποσού …………. ευρώ, τράπεζας: ……………, εγγυητική επιστολή που καλύπτει το προβλεπόµενο στην 

Προκήρυξη ποσοστό.  

2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την συνολική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  

3 Ο Ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τις εγγυητικές επιστολές που έχει ήδη καταθέσει ή πρόκειται να 

καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης µε άλλες ισόποσες και 

αντίστοιχης διάρκειας, µε την παράδοση δε αυτών από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή και την 
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επιστροφή από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο των αντίστοιχων προηγουµένων εγγυητικών 

επιστολών, που αντικαθίστανται, οι τελευταίες παύουν αυτοδικαίως και αυτοµάτως να ισχύουν.  

4 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της ΕΕ και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

5 Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε 

εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα 

εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύµβαση. 

6 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της ΕΕ εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

17 Ασφάλιση 

1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας 

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους 

υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού. 

18 Αποζηµίωση 

2 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η 

οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και 

εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά. 

3 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως έχει προκληθεί σε 

αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του 

Έργου. 

4 Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 

εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση 

των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

19 Ενηµερωτικές Εκθέσεις 

1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του Έργου, πέρα από τις 

προβλεπόµενες στην προκήρυξη,  οποτεδήποτε και εάν του ζητηθεί. 

2 Συντάσσει και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του 

Έργου ή απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης. 

20 Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου 

1 Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και ορίζεται, 

κατά τα οριζόµενα στο 18ο άρθρο της Προκήρυξης, σε δώδεκα (12) µήνες.   

2 Οι περιλαµβανόµενες στο έργο υπηρεσίες και παραδοτέα, θα παρσχεθού – παραδοθούν σταδιακά σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην Προκήρυξη. 

21 Καθυστερήσεις Εκτέλεσης 

Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου εντός της προθεσµίας ή των προθεσµιών που 

ορίζονται στη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα 

που της παρέχει η Σύµβαση να επιβάλει την προβλεπόµενη στην παρ. 18.4. της Προκήρυξης, πέραν των 

όποιων άλλων δικαιωµάτων της.  

22 Ποιότητα Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής 

τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης. 

23 Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών και πνευµατικά/περιουσιακά δικαιώµατα 

Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 

της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

24 Εγγυητική Ευθύνη και συντήρηση 

1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 

Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή ή καθυστερηµένο 
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σχεδιασµό  ή πληµµελή παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. 

2 Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που 

αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από 

αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στον σχεδιασµό ή στην παροχή υπηρεσιών. 

3 Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις εγγύησης και συντήρησης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης.  

25 Γενικές ∆ιατάξεις Πληρωµών 

1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία 

για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα 

περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα και κάθε άλλη αναγκαία για την 

υλοποίηση του έργου δαπάνη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

2  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία που περιλαµβάνονται επίσης 

α) φόροι, δασµοί, τέλη εκτελωνισµού, ασφάλιστρα κ.λπ. 

β) εργατικά, αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές 

3 Οι πληρωµές διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά άρθρα της προκήρυξης.  

4 Σε περίπτωση που από τον ΚΒΣ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε την 

Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο  

26 Τίµηµα 

1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ……………….. 

ευρώ (…………….. €). 

2 Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

3 Στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται οι παρακρατήσεις φόρου εισοδήµατος του αναδόχου επί των 

τιµολογίων του, που είναι οι οριζόµενες από τον νόµο περί τιµολογίων αγοράς για τα µεν αγαθά … % για τις 

δε υπηρεσίες … %. Τα ποσά αυτά παρακρατεί το ΙΜΕ επί των τιµολογίων του αναδόχου και τα αποδίδει στις 

φορολογικές αρχές. 

4 Στο κατ’ αποκοπή συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνεται και κάθε άλλος φόρος, παρακράτηση, τέλος, ή δασµός, 

που τυχόν επιβάλλεται από τις φορολογικές αρχές.   

5 Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται τµηµατικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 

της  προκήρυξης.  

27 Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Παραλαβής      

1 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή όπως καθορίζεται στην 

προκήρυξη και στον «Κανονισµό» του ΙΜΕ.  

2 Η ΕΠΠΕ έχει δυνατότητα να απαντήσει εντός κατ’ Ανώτατο 30 ηµερολογιακών ηµερών, από την 

ολοκλήρωση κάθε φάσης παροχής των υπηρεσιών και την υποβολή του αντίστοιχου «παραδοτέου». Σε 

περίπτωση που η ΕΠΠΕ δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής το παραδοτέο του αναδόχου θεωρείται ότι 

έχει γίνει αποδεκτό από το ΙΜΕ.. 

28 Καταγγελία της Σύµβασης  

1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση για τους λόγους που προβλέπονται στον 

«Κανονισµό» του ΙΜΕ και ιδιαίτερα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειληµµένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές 

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του 

2 Η Καταγγελία και η  λύση της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον «Κανονισµό» του 

ΙΜΕ. 

29 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
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2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 

σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ της ΕΠΠΕ και του Αναδόχου σχετικά 

µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία δύο (2) µηνών 

από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα 

∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 

Για την 

Αναθέτουσα Αρχή 

Ο Πρόεδρος ∆Σ ΙΜΕ 

 

 

…………………. 

Για την   

  

 

 

 

…………………..  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ/ ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

 
 

«Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: 
«Πλάτωνας»» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υπόδειγµα. (Παράρτηµα …, της Προκήρυξης) 

… η Πιστοποίηση             

  Ηµεριµηνία: ## - ## - ####             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
{=(5)+(6)} 

(8) {= (7)/(4)} (9) {= 
(8)*(3)} 

Βασικές 62,50% 210 0   0 0,00% 0,00% Συγγραφή 

Πρόσθετες 7,50% 80 0   0 0,00% 0,00% 

Βασικές 17,15% 210 0   0 0,00% 0,00% Μετάφραση 

Πρόσθετες 1,60% 80 0   0 0,00% 0,00% 

Βασικές 5,70% 210 0   0 0,00% 0,00% Επιµέλεια 
µετάφρασης Πρόσθετες 0,55% 80 0   0 0,00% 0,00% 

Τµηµατικές παραλαβές 95,00%           0,00% 

Συνολική παραλαβή 5,00%           0,00% 
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Γενικό Σύνολο 100,00%         (α) 0,00% 

Συνολική Συµβατική αξία (β) 119.674,80 

Συµβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό ολοκλήρωσης µε την 
παρούσα τµηµατική υποβολή (γ) {=(α)*(β)} 

0,00 

Συµβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό ολοκλήρωσης µέχρι και την 
προηγούµενη πιστοποίηση (δ) 

0,00 

Ποσό που αντιστοιχεί στην παρούσα πιστοποίηση και τιµολογείται (ε) {=(γ)-(δ)} 0,00 

ΦΠΑ: 23% (ζ) {=23%*(ε)} 0,00 

Σύνολικά τιµολογούµενο ποσό µε ΦΠΑ (η) {=(ε)+(ζ)} 0,00 

Χορηγηθείσα προκαταβολή (έως 25% της συµβατικής αξίας) (θ) 0,00 Π
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Ποσό προκαταβολής που αποσβένυτε συνολικά µε την παρούσα τµηµατική 
υποβολή (ι) {=(α)*(θ)} 

0,00 
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Ποσό προκαταβολής που αποσβέστηκε συνολικά µέχρι και την 
προηγούµενη πιστοποίηση (κ) 

0,00 

Ποσό προκαταβολής που αποσβένυτε µε την παρούσα: (λ) {=(ι)-(κ)} 0,00 

Ποσό προς καταβολή πριν την αφαίρεση τόκων: (µ) {=(η)-(λ)} 0,00 

Τόκοι που αντιστοιχούν στο αποσβενύµενο µε την παρούσα τµήµα της 
προκαταβολής: 

(ν) 
{=[(λ)*ε*Χ]/12} 

0,00 

ε:  επιτόκιο (επί τοις εκατό) 0     

Χ: χρόνος (σε µήνες) 0     

Τελικό ποσό προς καταβολή: (ξ) {=(µ)-(ν)} 0,00 

          

 Κελιά που:        

   Συµπληρώνονται άπαξ      

   Συµπληρώνονται σε κάθε πιστοποίηση    

          

 

Για τον 
ανάδοχο 

   

Για την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής 

 vvvvvv..    vvvvvvvvvvvvvv 

    Ηµεροµηνία:  ## - ## - ####  

 

∆ιαθέσιµος και σε παραµετρικό - επεξεργάσιµο – αρχείο excel 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΡΑΞΗ 1 «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Επισυνάπτεται ως ανεξάρτητο αρχείο .pdf, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 

συνηµµένων της: Α - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ και Β – ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΛΗΜΑΤΩΝ: . 

 


