
                                                                                                  Αθήνα 23/9/2011 

                                                                                                  Αριθ. διακήρυξης 6/2011 

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος  

επικοινωνίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,  
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                                                                                     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                              

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) 

Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8 

Ταχ. Κώδικας: 105 59 

Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου 

Τηλ: 210-3748743  

Fax: 210-3748744 

E-mail: agiannourakou@ypakp.gr  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (80%) και από Εθνικούς 
Πόρους (20%). Η χρηματοδότηση θα 
πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Με τη  

συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Παρασκευή 23/9/2011 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 
διακόσια τρία χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ (203.252 
€,), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή 
διακόσια πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (80%) και από Εθνικούς Πόρους (20%). Η 
χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΣΑΕ 034/8 - 2011ΣΕ03480003) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος της διακήρυξης.  Το ποσό που 
θα πρέπει να καλύπτεται είναι το 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (12.500€) 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες, με 
αντικείμενο  απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία 
τρία (3) χρόνια, την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 
Ν. 2513/1997. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων 
ή/και εταιρειών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το 
ποσοστό συμμετοχής εκάστου και το ειδικό μέρος του 
έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου, 

 Ότι έκαστος καλύπτει την απαίτηση της νόμιμης 
λειτουργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 
ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
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Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και 

 Ότι η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής (βλ. κατωτέρω) 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης/κοινοπραξίας. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 
νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, 
σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων 
στις εξής θεματικές ενότητες: 
 σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων 

επικοινωνιακών προγραμμάτων του μεγέθους και του 
εύρους του παρόντος, 

 σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικές εκδόσεις, 
διαφημιστικά έντυπα, κτλ, 

 σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα 
ΜΜΕ, 

 σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών 
ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας, 

 σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων για 
το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού καθώς και εκδηλώσεων 
οργανωμένου, επιστημονικού ή/και κοινωνικού διαλόγου, 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, 

 σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων για τις 
παραπάνω ενέργειες, 

 σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών 
πληροφόρησης στις διάφορες κατηγορίες κοινού. 

(Αναλυτικά κριτήρια συμμετοχής καθώς και απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης)  

 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την 
υλοποίηση δύο (2) έργων, αντίστοιχων με το 
προκηρυσσόμενο, τα τελευταία τρία (3) έτη.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 
έξι (6) μήνες υπολογιζομένους από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 22/5/2012 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Δεν γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος του έργου 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα www.ypakp.gr και σε έντυπη στα 
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γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, TK 105 
59 Αθήνα, 5ος όροφος).  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 
118/2007 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
23/9/2011 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν (με αίτηση, 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) από την 
Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης 
μέχρι την 27η/10/2011 ημέρα Πέμπτη. Μετά την ημερομηνία 
αυτή δεν μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απαντήσει ταυτόχρονα και συνολικά σε όλες τις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και θα 
αναρτήσει την απάντηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (www.ypakp.gr)  την 
4η/11/2011 ημέρα Παρασκευή. 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 18/11/2011 και ώρα 12:00 μ.μ.,  στα γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, ΤΚ 105 59 
Αθήνα, 5ος όροφος) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)  
Δραγατσανίου 8, 5ος όροφος, Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 21/11/2011 και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής  
(Δραγατσανίου 8, TK 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος) 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:  

1. το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(ΦΕΚ 98Α΄/22-4-2005), 

2. την υπ’αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 

2234Β΄/7-10-2009), 

3. το Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011), 

4. το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄/27-11-1995), 

5. το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α΄/14-2-2005), 
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6. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267Α΄/3-12-2007), 

7. το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄/16-6-1989), 

8. το π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134 

Α΄/30-6-1999), 

9.το π.δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138 Α΄/5-6-2003), 

10. το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ  64 

Α΄/16-03-07), 

11. το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-2007), 

12. το π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186Α΄/23-9-1997), 

13. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 

Α΄/1-2-1995), 

14. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης  Ιουνίου 1989 (L 395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L 335)» (ΦΕΚ 173 Α΄/30-9-2010), 

15. τον υπ’ αριθ. 1083/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

16. τον υπ’ αριθ. 1828/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του υπ’ αριθ. 1083/2006 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του υπ’ αριθ. 1080/2006 Κανονισμού (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
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17. τον υπ’ αριθ. 1081/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1784/1999, 

18. την υπ’ αριθ. C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας, 

19. την υπ’ αρ. πρωτ. 1.2962/6.571/11-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Κοινοτικών και Άλλων Πόρων  για την ένταξη του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση 

προγράμματος επικοινωνίας του ΣΕΠΕ» (κωδ. ΟΠΣ 328395) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 1 (Άξονες Προτεραιότητας 

1,2,3), 

20. το υπ’ αριθ. πρωτ. 13454/ΔΕ-1533/28-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ένταξης του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011,  

21. το υπ’ αρ. πρωτ. 1.9019/6.1820/15-7-2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της (υπό προϋποθέσεις) για τη διαδικασία 

διακήρυξης της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», 

22. την υπ’ αριθ. 10426/35/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΦΕΚ 847 Β’/17-6-2010) για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. και εξουσιοδότηση υπογραφής με «εντολή Υπουργού», 

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτού», 

23. την υπ’ αριθ. 2/3344/0026/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 11Β /́12-1-2011) 

με τίτλο «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του 

άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. έκτο του ν.2362/1995», 

24. το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους διακοσίων τριών χιλιάδων 

διακοσίων πενήντα δύο ευρώ  (203.252 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η 

οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 034/8). 
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Προκηρύσσουμε 

         Ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα αναφερόμενα κριτήρια στο τεύχος 

διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος 

επικοινωνίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (κωδ. ΟΠΣ 328395). 

         Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα διακόσια τρία χιλιάδες διακόσια πενήντα 

δύο ευρώ (203.252 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί 

από τη ΣΑΕ 034/8.  

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών 

και β) τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

         Η διάρκεια του έργου θα είναι δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

         Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών ορίζεται η  

18η/11/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής  

(Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται από νόμιμο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου ή τρίτο νομίμως εξουσιοδοτημένο (με έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά έως την προαναφερθείσα 

ημερομηνία. Προσφορές που δεν θα κατατεθούν από νόμιμο εκπρόσωπο ή τρίτο νομίμως 

εξουσιοδοτημένο (με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή θα 

κατατεθούν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.  

         Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών που θα 

συσταθεί και συγκροτηθεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ. Η αποσφράγιση των 

προσφορών θα γίνει την 21η/11/2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος). Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών μπορούν να παρίστανται οι 

διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι (με έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).  

         Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για έξι (6) μήνες, από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 22α/5/2012. Προσφορές που 
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αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω οριζομένης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

         Η προκήρυξη, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 23η/9/2011 ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθεί, σύμφωνα με το άρθ 4 

παρ. 2 περ. β  ́ του π.δ. 118/2007, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής 

Ασφάλισης (www.ypakp.gr) την 23η/9/2011 ημέρα Παρασκευή. Επίσης, θα τηρηθούν οι διατυπώσεις 

δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθ. 4 παρ. 2 περ. α΄ και γ΄ του π.δ. 118/2007 

         Ο φάκελος της διακήρυξης θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της  

Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος).                                                                               

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                                         

                    Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ                                                                                         

 

Συνημμένο: ένα (1) τεύχος διακήρυξης 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 

2. Κ.Φ.  
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