
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9                                                                      Αθήνα, 22/11/2019 
Ταχ.Κωδ. :  15780 Ζωγράφου                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 67191 
Ιστοσελίδα: http://www.elke.ntua.gr/ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π με την από 20/11/2019 απόφαση της Ε.Ε (61ης 
/2019 Συνεδρίασης της Ε.Ε) ΑΔΑ:7Ζ3Π46ΨΖΣ4-ΦΕΛ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “FOCUS: 
Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters” με ακρωνύμιο 
«FOCUS» κωδ. 68/1504 της Σχολής Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης 
Διεργασιών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Μαγδαληνή Κροκίδα, το οποίο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα 
προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους,  προτίθεται να αναθέσει την 
προμήθεια παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.345,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) 

 
Α. Πληροφοριακά στοιχεία 
 

Διαδικασία Ανάθεσης 
προμήθειας 

Απευθείας Ανάθεση 
 

Τίτλος προμήθειας 

Προμήθεια παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής 
εκδηλώσεων. Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αφορά την 
παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης (catering) για τρείς (3) 

εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, εντός 2 ημερών, με 
πιθανότερη ημερομηνία τις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019 και 
εντάσσονται στα κάτωθι παραδοτέα: 

1. WP1 – D1.2.2: Organisation & hosting of 5thPM&SCM (Project 
Meeting) στην Αθήνα για περίπου 14 άτομα. 1η ημέρα  

2. WP2 – D2.2.5: Organisation & hosting of Final Transnational 
Conference στην Αθήνα για περίπου 50 άτομα. 2η μέρα 

3. WP6 – D6.2.4: Organisation & hosting of 1 Capitalization WorkShop in 

στην Αθήνα για περίπου 15 άτομα –2η μέρα  

Προϋπολογισμός 2.345,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

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

 

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 



 
 

Καταληκτική 
Ημερομηνία & Ώρα 
Υποβολής Προσφορών 

29/11/2019 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. 

Τόπος κατάθεσης 
προσφορών 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 

157 80  Αθήνα. 

Τόπος παράδοσης 
Αθήνα 
 

Κωδικός Έργου 
Κ.Α. 68/1504 
 

Πρωτόκολλο  67191/22-11-2019 

Παροχή πληροφοριών 
επί των τεχνικών 
προγιαγραφών 

Αρμόδιος είναι η Καθηγήτρια κα Μαγδαληνή Κροκίδα τηλ. 210 772 3150, 

email: mkrok@chemeng.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. 0,07% 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%. 

 

 

Η προμήθεια των υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων θα γίνει στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: “FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters” με 

ακρωνύμιο «FOCUS» κωδ. 68/1504 της Σχολής Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης 

Διεργασιών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Μαγδαληνή Κροκίδα, το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα 

προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

2.345,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.). 

 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. Οι 

οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της  νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική 

αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους -μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 

ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (άρθρο 19 ν. 4412/2016) 

2. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Eνημερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Στις 

περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή  μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ν. 4609/2019 ). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  (2) μηνών. Παράταση της 

ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

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) ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
και του άρθρου 74 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 β) αποδεικτικό 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων εφόσον είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους  (αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73) 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. Ανδρέας Γ. Μπουντουβής  

Πρύτανης ΕΜΠ  

 

 
 

(επισυνάπτεται η πρόσκληση του Ε/Υ) 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών 

Σχολή Χημικών Μηχανικών 

 

 

Αθήνα 12/11/2019 

 

Προς: 

Την ΜΟΔΥ 

του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου “FOCUS: Strenghtening competitiveness of 

agri-food SMEs through transnational Clusters” με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό έργου 

68/1504, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

«INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 

πόρους. 

Η πρόσκληση  αφορά σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής εκδηλώσεων, με τη 

διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης”,   συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2345,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)  

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα μετο Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του 

Ν.4412/2016):  Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση 

του φυσικού αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου και ειδικότερα στο πλαίσιο 

υλοποίησης των  παρακάτω Πακέτων Εργασίας και παραδοτέων: 

1. WP1 – D1.2.2: Organisation & hosting of 5thPM&SCM (Project Meeting) in Athens  

2. WP2 – D2.2.5: Organisation & hosting of Final Transnational Conference in Athens  

3. WP6 – D6.2.4: Organisation & hosting of 1 Capitalization WorkShop in Athens (GR)  

Οι 3 εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια δύο ημερών, και με 

πιθανότερη ημερομηνία τις 9 και 10 Δεκεμβρίου. 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 64481 

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ: 12/11/2019 

 



 

   

Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:  

Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι 

εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του. 

Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και 

όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

Μαγδαληνή Κροκίδα 

Καθηγήτρια ΕΜΠ 



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Σχολή Χημικών Μηχανικών 

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

Διεργασιών 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , απευθείας ανάθεσης για την  παροχή υπηρεσιών 

διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “FOCUS: Strengthening 

competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters” με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό 

έργου 68/1504» 

Η Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να προβεί σε απευθείας 

ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων, για τις  3 εκδηλώσεις-

events (project meeting – Final Transnational Conference  & 1 Capitalization WorkShop) που θα 

πραγματοποιηθούν στην Αθήνα εντός 2 ημερών, με πιθανότερη ημερομηνία τις 9 και 10 Δεκεμβρίου 

2019 και εντάσσονται στα κάτωθι παραδοτέα: 

1. WP1 – D1.2.2: Organisation & hosting of 5thPM&SCM (Project Meeting) in Athens for an average 14 

persons (2 persons per partner). Day1  

2. WP2 – D2.2.5: Organisation & hosting of Final Transnational Conference in Athens for an average 50 

persons (Observer & Quadruple Helix Actors from other countries will be invited). The Event lasts for 1 

day (Conference) –Day 2 

3. WP6 – D6.2.4: Organisation & hosting of 1 Capitalization WorkShop in Athens (GR) for an average 15 

people (2 persons per partner and 1 Observer) –Day2 

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει στο πλαίσιο του έργου «“Strengthening competitiveness of agri-

food SMEs through transnational Clusters – FOCUS”, κωδ. Έργου 681504, με Επ. Υπεύθυνο την Καθ. κα 

Μ. Κροκίδα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020» 

και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της 

προμήθειας ανέρχεται στα 2345,00 Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και το κριτήριο ανάθεσης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Ο επιμέρους καταμερισμός του 

προϋπολογισμού για το κάθε Τμήμα παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Τμήμα Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 

1: Υπηρεσίες Catering 1.925.00 Ευρώ 

2: Yπηρεσίες εστίασης - Δείπνο   420,00 Ευρώ 

 2.345,00 Ευρώ 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του έτους 2019, του έργο με τίτλο “FOCUS: 

Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters”, με κωδικό 68/1504, το 

κονδύλι «Συνέδρια/προβολή» και την κατηγορία δαπάνης «έξοδα διοργάνωσης και διεξαγωγής Συνεδρίων 

και εκδηλώσεων». 

Το αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών αφορά στην παροχή υπηρεσιών εστίασης  για τις 3 εκδηλώσεις 

που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, στον χώρο της Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και σε 

εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, με πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής το 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 
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2019, με πιθανότερη ημερομηνία τις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019. 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στον πίνακα Α, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία 

προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της Ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

διατάξεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί 

απαραίτητο. 

Η πληρωμή του Ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά μετά την ποιοτική και ποσοτική pαραλαβή των 

προμηθευόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι.....................στις 14:00 μ.μ. με ένδειξη εξωτερικά του 

φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με τον Αρ.Πρωτ.......... για την παροχή υπηρεσιών εστίασης για το 

έργο με Κωδ. 68/150400, στην ΕΜΠ - ΕΛΚΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, 15780, ΑΤΤΙΚΗΣ), υπόψη κ. Μαγδαληνής Κροκίδα και θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και την τιμή ανά είδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Υπηρεσιών ή για το κάθε Τμήμα 

ξεχωριστά.  

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η Ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι έως 10/12/2019 και την ολοκλήρωση των συναντήσεων του 

έργου. 

Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω: 

1.Συμπληρωμένοι οι πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος Α «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας 

πρόσκλησης. 

2.Φυλλάδια τεχνικών υπηρεσιών των προσφερόμενων προϊόντων τα οποία θα αποδεικνύουντα αντίστοιχα 

στοιχεία που έχουν δηλωθεί στους πίνακες συμμόρφωσης. 

3.Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Β «Έντυπο ΟικονομικήςΠροσφοράς» της παρούσας 

πρόσκλησης. 

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 τουΝ. 

4412/2016 και όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ(ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-

9Ρ5) 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα 

πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα 

με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4402/2016: 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου 

2.Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού 

του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπωνσε ισχύ κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016 

4. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τηςΈνωσης, 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 

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 

κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ.). 

Συνημμένα:  Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές για τις υπηρεσίες 

εστίασης.  

Παράρτημα Β, Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές 

A/A Χαρακτηριστικά Περιγραφή Ημερομηνία 

Διεξαγωγής 

Εκδηλώσεων 

 ΤΜΗΜΑ 1   

1. «Καφές» 

 

Η προετοιμασία των 

διαλειμμάτων καφέ θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί 15 λεπτά 

πριν από την προσδιοριζόμενη 

ώρα έναρξης. 

 

Η διάρκεια των διαλειμμάτων 

Ποσότητα: 1 

Αριθμός ατόμων: 14 

Περιγραφή: Καφές φίλτρου, διάφορα 

είδη τσαγιού σε φακελάκια 

συνοδευόμενο από ζεστό νερό, χυμοί 

φρούτων, εμφιαλωμένο νερό, mini 

maffin, mini brownies, mini μπάρες 

δημητριακών 

9 Δεκεμβρίου 

2019 

(day1) 

 

α/α 

Υπηρεσίες διοργάνωσης 

συνεδρίου κι εστίασης 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πακέτο 

εργασίας/παρα

δοτέο 

 ΤΜΗΜΑ 1     

1.  «Καφές» (Ένας (1) συνολικά) 

την πρώτη ημέρα των 

εκδηλώσεων 

55520000-1 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας 

WP1 – D1.2.2 

 

2.  «Καφές» (Δύο (2) συνολικά) 

τη δεύτερη ημέρα των 

εκδηλώσεων 

55520000-1 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας 

WP6 – D6.2.4 

WP2 – D2.2.5 

 

3.  Ένα (1) μεσημεριανό γεύμα - 

μπουφέ  την πρώτη ημέρα 

των εκδηλώσεων 

55520000-1 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας 

WP1 – D1.2.2 

 

4. Ένα (1) μεσημεριανό γεύμα - 

μπουφέ τη δεύτερη ημέρα 

των εκδηλώσεων 

55520000-1 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας 

WP6 – D6.2.4 

5.  Ένα (1) δείπνο δικτύωσης -

μπουφέ, στον χώρο των 

συναντήσεων, τη δεύτερη 

ημέρα των εκδηλώσεων 

55520000-1 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας 

WP2 – D2.2.5 

 

Χώρος  εκδηλώσεων : Αίθουσα Πολυμέσων Βιβλιοθήκης 

 ΤΜΗΜΑ 2    

6.  Ένα (1) δείπνο δικτύωσης  σε 

εστιατόριο την πρώτη ημέρα 

των εκδηλώσεων 

55300000-3 Υπηρεσίες 

εστιατορίου και 

παροχής φαγητού 

WP1 – D1.2.2 

 

Χώρος  εκδηλώσεων : Εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας 

 



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Σχολή Χημικών Μηχανικών 

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

Διεργασιών 

 

θα είναι 20-30 λεπτά από την 

ώρα έναρξης. 

 

Ο χώρος θα είναι έξω από το 

Αμφιθέατρο Πολυμέσων, στο 

χώρο της βιβλιοθήκης του 

ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. 

2.  «Καφές» 

 

Η προετοιμασία των 

διαλειμμάτων καφέ θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί 15 λεπτά 

πριν από την προσδιοριζόμενη 

ώρα έναρξης. 

 

Η διάρκεια των διαλειμμάτων 

θα είναι 20-30 λεπτά από την 

ώρα έναρξης 

 

Ο χώρος θα είναι έξω από το 

Αμφιθέατρο Πολυμέσων, στο 

χώρο της βιβλιοθήκης του 

ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. 

Ποσότητα: 2 

Αριθμός ατόμων:  

Α) 15 άτομα κατά το πρωινό 

διάλειμμα της συνάντησης 

«Capitalization WorkShop» 

Β) 50 άτομα κατά το απογευματινό 

διάλειμμα της συνάντησης «Final 

Transnational Conference» 

Περιγραφή: Καφές φίλτρου, διάφορα 

είδη τσαγιού σε φακελάκια 

συνοδευόμενο από ζεστό νερό, χυμοί 

φρούτων, εμφιαλωμένο νερό, mini 

maffin, mini brownies, mini μπάρες 

δημητριακών 

10 

Δεκεμβρίου 

2019 

(day2) 

3. Μεσημεριανό ελαφρύ γεύμα 

 

Η προετοιμασία του γεύματος 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

15 λεπτά πριν από την 

προσδιοριζόμενη ώρα έναρξης. 

 

Η διάρκεια των διαλειμμάτων 

θα είναι 1 ώρα από την ώρα 

έναρξης 

 

Ο χώρος θα είναι έξω από το 

Αμφιθέατρο Πολυμέσων, στο 

χώρο της βιβλιοθήκης του 

ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. 

Ποσότητα: 1 

Αριθμός ατόμων: 14 

Περιγραφή:  

Ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από 4 

τουλάχιστον είδη (ένα τουλάχιστον 

χορτοφαγικό). Ενδεικτικά 

αναφέρονται καναπεδάκια, καλαμάκια 

λαχανικών, βολοβάν, κ.α.. 

Αναψυκτικά 

Εμφιαλωμένο νερό 

Σκεύη για το σερβίρισμα (πιάτα, 

ποτήρια, μαχαιροπίρουνα) 

Άτομα για το σερβίρισμα στον μπουφέ 

 

 

9 Δεκεμβρίου 

2019 

(day1) 

4. Μεσημεριανό γεύμα 

 

Η προετοιμασία του γεύματος 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

15 λεπτά πριν από την 

Ποσότητα: 1 

Αριθμός ατόμων: 15 

Περιγραφή:  

Ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από 4 

τουλάχιστον είδη (ένα τουλάχιστον 

10 

Δεκεμβρίου 

2019 

Day2 
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προσδιοριζόμενη ώρα έναρξης. 

 

Η διάρκεια των διαλειμμάτων 

θα είναι 1 ώρα από την ώρα 

έναρξης 

 

Ο χώρος θα είναι έξω από το 

Αμφιθέατρο Πολυμέσων, στο 

χώρο της βιβλιοθήκης του 

ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. 

χορτοφαγικό). Ενδεικτικά 

αναφέρονται καναπεδάκια, καλαμάκια 

λαχανικών, βολοβάν, κ.α. 

Αναψυκτικά 

Εμφιαλωμένο νερό 

Σκεύη για το σερβίρισμα (πιάτα, 

ποτήρια, μαχαιροπίρουνα) 

Άτομα για το σερβίρισμα στον μπουφέ 

 

5. Δείπνο 

 

Η προετοιμασία του γεύματος 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

15 λεπτά πριν από την 

προσδιοριζόμενη ώρα έναρξης. 

 

 

Ο χώρος θα είναι έξω από το 

Αμφιθέατρο Πολυμέσων, στο 

χώρο της βιβλιοθήκης του 

ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. 

Ποσότητα: 1 

Αριθμός ατόμων: 50 

Περιγραφή:  

Μπουφές που θα περιλαμβάνει: 

Τουλάχιστον 3 είδη λαχανικών 

Τουλάχιστον 4 είδη κρέατος 

(κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι) 

Τουλαχιστον 1 συνοδευτικό (πατάτα ή 

ρύζι) 

Σαλάτες 

Διάφορα είδη ψωμιών 

Νερά 

Χυμοί 

Αναψυκτικά 

Μπύρες 

Κρασί  

10 

Δεκεμβρίου 

2019 

Day2 

    

ΤΜΗΜΑ 2 

6. Δείπνο 

 

Το δείπνο θα λάβει χώρα σε 

εστιατόριο στο κέντρο της 

Αθήνας. 

Ποσότητα: 1 

Αριθμός ατόμων: 14 

Περιγραφή:  

Γεύμα αποτελούμενο: 

Α. Κατ’άτομο: από ένα πρώτο πιάτο, 

μία σαλάτα, ένα κυρίως πιάτο (με 

ελεύθερη επιλογή τουλάχιστον από 

ψάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, ή 

χορτοφαγικό), ένα επιδόρπιο, κρασί 

(μία φιάλη 750 ml/ 2 άτομα), 

εμφιαλωμένο νερό, κι ένα αναψυκτικό 

ή μπύρα 

 

Ή εναλλακτικά: 

 

3 ορεκτικά/σαλάτα ανά 4 άτομα 

 

9 Δεκεμβρίου 

2019 

Day1 
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1 κυρίως πιάτο (με ελεύθερη επιλογή 

τουλάχιστον από ψάρι, χοιρινό, 

κοτόπουλο, ή χορτοφαγικό), κρασί 

(μία φιάλη 750 ml/ 2 άτομα), 

εμφιαλωμένο νερό, κι ένα αναψυκτικό 

ή μπύρα/άτομο 

 

 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Όλες οι επισιτιστικές υπηρεσίες, 

εκτός από την Υπηρεσία 6, θα 

είναι της μορφής μπουφέ, αλλά 

ο προμηθευτής θα πρέπει να 

διαθέτει επαρκή αριθμό 

τραπεζιών για την τοποθέτηση 

των ειδών μαχαιροπήρουνα, 

ποτήρια κτλ. και προσωπικό για 

την εξυπηρέτηση στο 

σερβίρισμα 

  

2.  Ο προμηθευτής θα πρέπει να 

διαθέτει αποδεδειγμένη 

εμπειρία διεξαγωγής ανάλογων 

εκδηλώσεων. 

  

 

Ακύρωση ή αναβολή του συνόλου, ή μέρους των εκδηλώσεων: 

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής μέρους ή του συνόλου των εκδηλώσεων από την Αναθετούσα 

Αρχή, χωρίς την υπαιτιότητα του Αναδόχου: 

Α) Εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2019 η Αναθετούσα Αρχή δεν 

υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση 

Β) Εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί μετά από τις 2 Δεκεμβρίου 2019, η Αναθετούσα Αρχή 

υποχρεούται να αποδώσει στην τελευταία, το σύνολο των δαπανών στις οποίες αποδεδειγμένως 

έχει προβεί η ίδια μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης. 

Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ …. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Προς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ/ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) 

Κατόπιν της υπ΄αριθμ … πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού, 

με σκοπό την κάλυψη αναγκών του έργου “FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs 

through transnational Clusters” με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό έργου 68/150400, υποβάλλουμε την 

ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

Αναλυτικά τα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και την τιμή ανά προσφερόμενο είδος. 

Συνολική τιμή για όλα τα προσφερόμενα είδη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 

Η προσφορά ισχύει έως …. 

Αθήνα 

Ο Προσφέρων [Επωνυμία (σφραγίδα) και υπογραφή] 

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

Μαγδαληνή Κροκίδα 

Καθηγήτρια ΕΜΠ 

 

 


