
1 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για  

«Ανάδειξη αναδόχου παροχής αιθουσών,  διατροφής και λοιπών 
αναγκαίων υπηρεσιών» για το Διεθνές Συνέδριο με την ονομασία «IEEE 

Symposium Series on Computational Intelligence  2016»     και 
ακρώνυμο «IEEE SSCI 2016» 

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), 
αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, 
προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989. 

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει 
τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 
του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω διατάγματα 
έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το 
οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρύθμιση 
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ). 

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ), προσκαλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής - που αναφέρονται στις επισυναπτόμενες Προδιαγραφές - να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά πρόταση για «Παροχή αιθουσών,  διατροφής 
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και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών» για το διεθνές συνέδριο με την ονομασία «IEEE 
Symposium Series on Computational Intelligence  2016», και ακρώνυμο «IEEE SSCI 
2016», που θα λάβει χώρα στην Αθήνα την 6-9 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Οι καταρτισθησόμενες συμβάσεις έργου με τους επιτυχόντες υποψηφίους θα έχουν 
ορισμένη χρονική διάρκεια, μη δυνάμενη να υπερβεί το χρόνο λήξης του Συνεδρίου, ήτοι 
την 9/12/2016 ή τυχόν νόμιμη ή συμβατική παράταση αυτού. Το ποσό της αμοιβής για το 
ανατιθέμενο έργο και υπηρεσίες θα προσδιοριστεί αναλόγως του τελικού αριθμού των 
συμμετεχόντων. Η πρόβλεψη αναφέρεται σε 400 συμμετέχοντες με προϋπολογισμό  μέχρι 
ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συν ΦΠΑ.  

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την 
πρότασή τους μέχρι και την Πέμπτη 28/01/2016. Οι προτάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως 
στη Γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι τις 14.00 μμ.  

Πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων και άλλες διαδικαστικές ερωτήσεις οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Ελένη Ισκου, τηλ. 210-7722521). 

Αθήνα, 12/01/2016 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 

Ιωάννης Βασιλείου 
Καθηγητής ΕΜΠ 
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Όροι Πρόσκλησης για την Επιλογή Χώρου για τη 
Διοργάνωση του Συνεδρίου με την ονομασία  

«IEEE Symposium Series on Computational Intelligence  2016»      
και ακρώνυμο «IEEE SSCI 2016» 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διεθνής Σειρά Συμποσίων IEEE SSCI αποτελεί ένα από τα δυο Συνέδρια που οργανώνει 
σε ετήσια βάση η Computational Intelligence Society (CIS) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ). Η Σειρά Συμποσίων γίνεται κάθε έτος σε διαφορετική 
χώρα και για το 2016 έχει αποφασιστεί να γίνει στην Αθήνα στις 6-9 Δεκεμβρίου 2016.   
Η Διοργάνωση περιλαμβάνει πάνω από 30 Διεθνή Συμπόσια, όπως φαίνεται στην 
επισυναπτόμενη - στο τέλος των Προδιαγραφών - ανακοίνωση (Call for Papers), τα οποία 
θα λάβουν χώρα στις τρεις ημέρες του Συνεδρίου, ήτοι 7-9 Δεκεμβρίου 2016, ενώ την 
πρώτη ημέρα θα λάβουν χώρα ένας αριθμός από Tutorials, ένα session διδακτορικών 
διατριβών και ένα Welcome Reception. 

 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα σε κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους μέλους 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μίας εκ των ανωτέρω χωρών. 
Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση στο 
διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.  
 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθ. 8 Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,, στην 
οποία πρέπει:  
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  
ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από 
τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δολίας χρεωκοπίας.  

 Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. - Είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως 
εκάστοτε ισχύει, αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
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έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης (ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

Επίσης πρέπει να υποβληθούν από όλους τους υποψηφίους με την αίτηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό:  
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της 
οποία έλαβαν γνώση,  

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,  

 διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.), που κρίνεται 
αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.  

3. Οι προσφέροντες - Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.) οφείλουν να καταθέσουν έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα :  

 εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό,  

 σε περίπτωση Ένωσης Φορέων πρέπει να εγκρίνεται η συμμετοχή του Φορέα στο 
διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους λοιπούς Φορείς - μέλη της Ένωσης και το ποσοστό 
συμμετοχής του κάθε ενός  

 παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει 
ή να καταθέσουν την προσφορά και να παραστεί ή να παραστούν στην 
αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της, 

 εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, ένας Φορέας ως συντονιστής (leader) της 
Ένωσης και εξουσιοδοτημένος αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης.  

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω πρέπει 
να κατατεθούν για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπά μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 
ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ του ΕΠΙΣΕΥ, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση Ένωσης τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να 
υποβληθούν από κάθε φορέα της Ένωσης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των 
ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.  
 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι είτε Ξενοδοχείο με υποδομή για διοργάνωση 
συνεδρίων είτε Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη 
υλοποίηση του Συνεδρίου. 
2.1 Απαραίτητοι χώροι:  
1) Κύρια αίθουσα :  

- Χωρητικότητα 400-500 ατόμων σε θεατρική διάταξη 
- Διαθεσιμότητα αίθουσας για τις 3 μέρες του Συνεδρίου, δηλαδή από 7 έως 9 

Δεκεμβρίου 2016 
2) 8 Παράλληλες αίθουσες :  
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- Χωρητικότητα 30 έως 50 άτομα σε θεατρική διάταξη  
- Διαθεσιμότητα αιθουσών για τις 3 μέρες του Συνεδρίου, δηλαδή από 7 έως 9 

Δεκεμβρίου 2016. Είναι πιθανόν 2-3 αίθουσες από αυτές να χρειαστούν και την 6-12-
2016. 

3) 1 Χώρος για posters : 
      -    Περί τα 10 posters θα μπορούν να παρουσιάζονται σε ενιαίο χώρο - αίθουσα ή  

διάδρομο - τις 3 μέρες του Συνεδρίου, δηλαδή από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2016 
Επιπλέον:  

- Σε όλες τις αίθουσες παρέχονται βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός, (flip chart, 
data projector, screen PA system στα plenaries, μικρόφωνο σε κάθε αίθουσα) 

- Wi-fi Internet σε όλες τις αίθουσες 
- Τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού. 

Προσβασιμότητα χώρου και ΑΜΕΑ:  
Ο Ανάδοχος Συνεδριακός χώρος θα πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου Αθηναίων, με κοντινή 
πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο (2) σταθμούς Μετρό, στάση Λεωφορείων, Τρόλεϊ. Ο 
Ανάδοχος Συνεδριακός χώρος θα πρέπει να έχει πλήρη υποδομή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε 
όλες τις αίθουσες του Συνεδρίου, από και προς την έξοδο του/των κτιρίων και τις εξόδους 
διαφυγής.  
2.2 Επισιτιστικά:  
Απαιτείται η παροχή όλου του εξοπλισμού και επισιτιστικών για όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου με εκτίμηση για 400 άτομα ανά γεύμα/καφέ βάσει των παρακάτω απαιτήσεων 
και εξειδικευμένων προδιαγραφών.  
2.2.α Διαλείμματα καφέ (400 άτομα/διάλειμμα) 
Χρειάζονται 5 διαλείμματα καφέ συνολικά (2 στις 7/12/2016, 2 στις 8/12/2016 και 1 στις 
9/12/2016).  
2.2.β Γεύματα (400 άτομα/διάλειμμα) 
Χρειάζονται 3 όρθια γεύματα συνολικά (1 γεύμα στις 7/12/2016, 1 γεύμα στις 8/12/2016 και 
1 γεύμα στις 9/12/2016).  
2.2.γ Κοκτέιλ καλωσορίσματος (300 άτομα)  
Το Κοκτέιλ θα γίνει στις 6/12/2016 το βράδυ στο χώρο του Συνεδρίου. Το Κοκτέιλ θα είναι 
τύπου όρθιου μπουφέ με finger food.  
2.3 Δωμάτια: 
Να δοθούν τιμές κράτησης δωματίων (απλού, διπλού) τις οποίες οι σύνεδροι θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους.  
 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
Μετά από το πέρας της αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 
Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και 
προκύπτει ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
Στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση λόγω της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.  
 

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή 
ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την Πρόσκληση και 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών, γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.  
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2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής Προσφοράς, ζητούνται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις. Αν κατόπιν των διευκρινίσεων, οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν από την αναθέτουσα αρχή ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, 
δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το ΕΠΙΣΕΥ 
3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
κοινοτικό και κατόπιν από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
4. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, Πρόσκληση  και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Οι όροι της σύμβασης ωστόσο δεσμευτικά οφείλουν να μην παραβαίνουν 
τους όρους της αντίστοιχης  Πρόσκλησης.  
5. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.  
6. Αν περάσει η προθεσμία των οριζόμενων από την αναθέτουσα αρχή ημερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, το ΕΠΙΣΕΥ αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 
στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου 
και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΠΙΣΕΥ.  

 
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού συνεργασίας ως το τέλος του Συνεδρίου στις 9/12/2016.   
 

9. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η αμοιβή για το σύνολο του έργου με βάση την ως άνω πρόβλεψη 400 συνέδρων ανέρχεται 
κατ’ ανώτατο στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συν ΦΠΑ.  Οι λεπτομέρειες 
του τρόπου καταβολής της πληρωτέας αμοιβής θα καθοριστούν στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του επιλεγμένου Ανάδοχου. 

10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Το ΕΠΙΣΕΥ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
σύμβασης. Για την περίπτωση της έκπτωσης, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητώς και 
ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα οποιασδήποτε μορφής και είδους αποζημίωσης.  
2. Τυχόν ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή 
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τέλος σε αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται πραγματική αδυναμία παροχής της 
υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως ότι έχει προβεί 
εμπροθέσμως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και έχει εξαντλήσει κάθε μέσο που 
διαθέτει σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του, για την εμπρόθεσμη, ορθή και επιτυχή 
εκτέλεση του έργου, και παρόλα αυτά ήταν αντικειμενικά αδύνατο να το εκτελέσει. Στους 
αντικειμενικούς λόγους δεν περιλαμβάνεται η υπαιτιότητα των υπεργολάβων που 
χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου, αφού ο Ανάδοχος ευθύνεται για αυτούς και για 
την εκτέλεση του έργου που υλοποιείται από αυτούς.  
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου εξαιτίας αντικειμενικών λόγων που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή σε υπαιτιότητα των υπεργολάβων που αυτός 
χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του, οφείλει εντός 3 ημερών από την 
ενημέρωση για την παροχή της υπηρεσίας να αποδείξει εγγράφως τους αντικειμενικούς 
αυτούς λόγους.  
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται από 
την προσφορά του Αναδόχου και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος λόγω μη προσήκουσας και έγκαιρης 
εκτέλεσης της σύμβασης, το ΕΠΙΣΕΥ δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά την ανόρθωση κάθε 
ζημίας του.  

 
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Καθ ́ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 
ΕΠΙΣΕΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά 
με την εκτέλεση του έργου.  
2. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε 20 εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και του ΕΠΙΣΕΥ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα 
της επιλογής του.  
6. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση 
μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 
ίδια τιμή και όρους. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεταβολές στους 
χώρους διατροφής, καθώς και στους χώρους υλοποίησης του εν λόγω Συνεδρίου, οι οποίοι 
έχουν περιγραφεί στην αρχική προσφορά. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της 
σύμβασης από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από το ΕΠΙΣΕΥ το οποίο και θα 
αποφασίσει σχετικά. Εάν το ΕΠΙΣΕΥ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν 
να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη 
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με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του 
διαγωνισμού. Η αντικατάσταση, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το ΕΠΙΣΕΥ. 
 

12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  
1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε 
συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, 
παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, 
όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο 
εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
2. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η 
ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη 
τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου ή φυσικού 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. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την 
ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  
 

13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
1. Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης 
θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΠΙΣΕΥ.  
2. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά.  
3. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεως τήρησης της 
εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, το ΕΠΙΣΕΥ έχει δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες.  
4. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε 
τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου.  
 

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος του έργου και το ΕΠΙΣΕΥ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα 
ανακύψει σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση ή την υπογραφόμενη σύμβαση, καθώς και 
από την εκτέλεση της συμβάσεως, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.  

 

Αθήνα, 12/01/2016 
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Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 

Ιωάννης Βασιλείου 
Καθηγητής ΕΜΠ 

 


