
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9        Αθήνα, 03/04/2018 
Ταχ.Κωδ. :  15780 Ζωγράφου         Αριθ. Πρωτ.:  13755 
Ιστοσελίδα: http://www.edeil.ntua.gr/ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π με την από 19/3/2018 
απόφαση της Ε.Ε (18ης /2018 Συνεδρίασης της Ε.Ε) ΑΔΑ: 6ΛΑΤ46ΨΖΣ4-Σ0Τ, , στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘’Horizontal Communication  & Capitalization project for 
Innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)’’ κωδ. 68/1502, με 
Επ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG -MED » και 
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους των κρατών που 
συμμετέχουν σε αυτά, προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και 
διεξαγωγής εκδηλώσεων. 

Α. Πληροφοριακά στοιχεία 

Διαδικασία Ανάθεσης 
προμήθειας 

Απευθείας Ανάθεση 

Τίτλος προμήθειας 
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και 
διεξαγωγής εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός 11.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
τιμής) 

Καταληκτική 
Ημερομηνία & Ώρα 
Υποβολής Προσφορών 

Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Τόπος κατάθεσης 
προσφορών 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα. 

Τόπος παράδοσης 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μεταξύ 18-22 
Ιουνίου 2018, με πιθανότερες ημερομηνίες 20 & 21, και αφορά 
το τρίτο θεματικό συνέδριο (3rd COM&CAP event of IBG). 

Κωδικός Έργου Κ.Α. 68/1502 

Πρωτόκολλο  13755/03-04-2018 

Παροχή πληροφοριών 
επί των τεχνικών 
προγιαγραφών 

Αρμόδιος είναι ο κ. Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, τηλ. 210 

772 1105, email chatzi@naval.ntua.gr 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα 

 210-772 1348,   210-772 4181,   e-mail: ereyna@central.ntua.gr 



ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

Α. φόρος 4% στην προμήθεια αγαθών σύμφωνα   με το   άρθρο 

64   του   Ν.   4172/2013   (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

Β. φόρος 8% στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα   με το   άρθρο 

64   του   Ν.   4172/2013   (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

Γ. 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 

Δ. 0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1191/22.3.2017 
(ΦΕΚ 969/22.3.2017, τ. Β’), επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ 
φόρων και κρατήσεων 

Ε. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αφορά την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης 

(catering) για την διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μεταξύ 18-22 Ιουνίου 2018, με 

πιθανότερες ημερομηνίες 20 & 21, και αφορά το τρίτο θεματικό συνέδριο (3rd COM&CAP event of IBG) , κωδ. 

Έργου  681502, τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG -MED» και συγχρηματοδοτείται από 

Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.  

 Όροι της διαδικασίας προμήθειας 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

2. Οι προσφορές υποβάλλoνται πρωτότυπες, υπογεγραμμένες και συνταγμένες ή μεταφρασμένες επισήμως
στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Προσφορές που θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή με οποιαδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

5. Σε  περίπτωση  ανάθεσης  ο  προσφέρων  θα  υποβάλει  ως  δικαιολογητικά  πριν  την υπογραφή της
σύμβασης α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου β) αποδεικτικό φορολογικής και



 

 
 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού 
του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016 γ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και 
αντίγραφο καταστατικού  δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι   τηρεί   τις   υποχρεώσεις   στους   τομείς   του   
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
 

 
 
 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π 

 

 

 

 

 

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης  

Αν. Πρύτανη  

 

 
 

(επισυνάπτεται η πρόσκληση του Ε/Υ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 


