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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον 
Ολοκληρωμένο Μηχανισμό Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη» 

[Κωδικός έργου MIS / ΟΠΣ: 5034569] 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Περιεχόμενο υπηρεσίας: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας 

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9  

117 43 Αθήνα 

Πληροφορίες: κα Α. Μακρυγιάννη 

Τηλ.: 2109249510-3 

Email: gramoke@otenet.gr / aemakrigian@gmail.com  

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022 

Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5/10678 
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Σελίδα 2 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1809/27.03.2018 Πρόσκλησης (Κωδικός ΑΝΑΔ33, ΑΔΑ: 

636Θ456ΧΙ8-ΞΩΚ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 (ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) προς το 

Δικαιούχο «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)», η Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή της Ελλάδας υπέβαλε και εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός 

Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη», Κωδικός έργου MIS / ΟΠΣ: 5034569 

(Απόφαση ένταξης: 202/16.01.2019 / ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η). 

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστημικού Μηχανισμού 

Παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Ο Μηχανισμός 

Παρακολούθησης περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των 

τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές 

Ευρωπαϊκές χώρες, στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της 

οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την 

ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.  

Επίσης, η Πράξη περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και 

την ανταλλαγή εμπειριών, μέσω δικτύων συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με τους εκεί 

αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου με στόχο η Ο.Κ.Ε. να αντλήσει τεχνογνωσία και 

γνώση από τις καλές πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν 

αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των εμπλεκομένων στον 

Ολοκληρωμένο Συστημικό Μηχανισμό Παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και διάχυσης και προβολής της Πράξης. 

 

Παραδοτέα: 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες δράσεων διάχυσης, προβολής και δημοσιότητας περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα Παραδοτέα: 

• Π1: Διοργάνωση και υποστήριξη τριών (3) εκδηλώσεων ενδυνάμωσης και διάχυσης 

των αποτελεσμάτων της Πράξης. 
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• Π2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης. 

• Π3: Πρακτικά Συναντήσεων. 

Τα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου έχουν ως ακολούθως: 

Παραδοτέο Π1:  Διοργάνωση και υποστήριξη τριών (3) εκδηλώσεων ενδυνάμωσης και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον πρώτο μήνα Σχέδιο Δράσεων Δημοσιότητας στο 

οποίο θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες που αφορούν στην προβολή και τη δημοσιότητα της 

πράξης καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τριών (3) Υβριδικών Εκδηλώσεων του 

παραδοτέου Π1. 

Οι εκδηλώσεις θα είναι φυσικής κλίμακας με συνδυασμό απομακρυσμένης διαδικτυακής 

παρακολούθησης (Υβριδική Ημερίδα).  

Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει την ομάδα – στόχο και τη λίστα προσκεκλημένων και ομιλητών 

σύμφωνα με τη φύση της Πράξης. 

Ο χώρος διεξαγωγής των εκδηλώσεων να έχει ελεγχθεί ως προς την εφαρμογή πρωτοκόλλων 

σχετικών με τον Covid19 και προκρίνονται χώροι που έχουν ήδη υλοποιήσει εντός αυτού δράση 

– εκδήλωση το προηγούμενο διάστημα.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τεκμηριώσει επαρκώς το σκεπτικό 

υλοποίησης της παρούσας πρόσκλησης (στάδια – εργαλεία - χρονοδιάγραμμα - παροχή 

αποτελεσμάτων και μετρήσεων) και τη μεθοδολογία στο Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας που θα 

έχει υποβληθεί στο Παραδοτέο Π1, τον πρώτο (1ο) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ειδικότερα η διοργάνωση των ημερίδων απαιτούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα: 

1. Η εύρεση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής των ημερίδων, μία στην Αττική και δύο στην 

Περιφέρεια, χωρητικότητας 100 τουλάχιστον ατόμων, με δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

2. Εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 

απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και εξασφάλιση δημοσιότητας ( δελτία τύπου σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) καθώς και ένα πανό (θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες 

βάσει των κανονισμών του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο). 

3. Όσον αφορά την εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

απαιτούνται: 

− Εξοπλισμός προβολής. 

− Μικροφωνικός και ακουστικός εξοπλισμός. 

− Γρήγορες ταχύτητες πρόσβασης στο internet  
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− Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης 

(Υβριδικές Ημερίδες) και αναμετάδοσης μέσω διαδικτύου. 

− Παροχή διερμηνείας από τα Αγγλικά σε Ελληνικά. 

4. Η παροχή εκατό (100) περίπου φακέλων συμμετεχόντων για κάθε μία από τις τρεις 

εκδηλώσεις, που εμπεριέχουν υλικό για σημειώσεις, προσπέκτους και ένα στυλό. 

5. Ο εφοδιασμός με catering κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος για εκατό (100) 

περίπου συμμετέχοντες, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ, τσάι, 

αναψυκτικά, χυμούς, φυσικό μεταλλικό νερό (εμφιαλωμένο), βουτήματα και ελαφρύ 

μπουφέ. 

 

Αναλυτικά για τις ανάγκες της κάθε μία από τις τρεις (3) Ημερίδες, ο Ανάδοχος πρέπει να 

παρέχει: 

(Α) Υποστήριξη διοργάνωσης: 

• Δημιουργία λίστας προσκεκλημένων / αποδεκτών. 

• Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων – προγράμματος ημερίδας. 

• Γραμματειακή υποστήριξη των εκδηλώσεων. 

• Υπηρεσία μετάφρασης από ελληνικά-αγγλικά και αγγλικά στα ελληνικά. 

• Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης. 

• Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης μέσω διαδικτύου. 

• Προετοιμασία των φακέλων των συμμετεχόντων (kit συμμετεχόντων) για περίπου 100 

άτομα. 

• Υπηρεσία υποδοχής την ημέρα της Ημερίδας. 

• Υγιεινή & ασφάλεια – πρόληψη πανδημίας covid-19. 

• Δημιουργία δελτίου τύπου. 

(Β) Εξασφάλιση αίθουσας εκδηλώσεων: 

• Διάταξη: θεατρική/συνεδριακή με podium/τράπεζα ομιλητών. 

• Χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων. 

• Με σύνδεση WiFi. 

• Με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για 

παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop με ζωντανή αναμετάδοση μέσω διαδικτύου 

(web streaming). 

• Με προσβασιμότητα ΑμεΑ. 

(Γ) Εξασφάλιση υπηρεσιών Catering: 
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• Περίπου 100 άτομα. 

• Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά, μπισκότα/κέικ. 

• Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά, γλυκά/αλμυρά σνακ, 

ελαφρύ μπουφέ. 

(Δ) Αποδελτίωση: 

Ως προς την αποδελτίωση, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σε CD, 

DVD ή USB, το σύνολο του υλικού της Ημερίδας σε μορφή κατάλληλη για πιθανή επανέκδοση 

και μελλοντική αναπαραγωγή, έως και την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης. 

Σημείωση:  

− Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στην Ημερίδα, θα 

καλυφθούν από τους ίδιους, και δεν επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.  

− Η προετοιμασία του Προγράμματος των ομιλιών θα γίνει σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Στάδια υλοποίησης: 

1. Καθορισμός οριστικής ημερομηνίας (σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή). Ο στόχος 

είναι οι ημερίδες να πραγματοποιηθούν Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. 

2. Πρόταση/-εις ως προς τον χώρο φιλοξενίας της Ημερίδας (διεύθυνση, χαρακτηριστικά της 

αίθουσας, πληροφορίες προσβασιμότητας, πληροφορίες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 

οδηγίες εύρεσης και συντεταγμένες για συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης) - Έγκριση 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Προετοιμασία προσκλήσεων και καταλόγου αποδεκτών (σε συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή). 

4. Αποστολή προσκλήσεων. 

5. Πρόταση μενού catering - Έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Διεξαγωγή: Ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη διάρκεια της κάθε μία Ημερίδας:  

(α) να αναπαράγει το τελικό πρόγραμμα και να ετοιμάσει kit συμμετεχόντων,  

(β) να οργανώσει γραφείο υποδοχής για την εγγραφή των συμμετεχόντων και τη διανομή 

έντυπου υλικού,  

(γ) να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, για τη σωστή λειτουργία 

του παρεχόμενου εξοπλισμού, και για την ομαλή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων κατά τη 

διάρκεια των ομιλιών και των διαλλειμάτων, 

(δ) να καλύψει με βίντεο και φωτογραφίες τα δρώμενα,  

(ε) να ετοιμάσει το δελτίο τύπου μετά το πέρας της εκδήλωσης 
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7. Αποδελτίωση. 

 

Παραδοτέο Π2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης. 

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού για την προβολή 

του έργου κι την ευαισθητοποίηση του κοινού στον Ολοκληρωμένο Μηχανισμό 

Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

 

(Α) Δημιουργία Web Banner  

Δημιουργία 1 web banner (Διαμόρφωση templates) για την αποτελεσματικότερη προβολή του 

έργου. H προτεινόμενη διάσταση είναι 300x250 pixels, ωστόσο μπορούν να διαμορφωθούν σε 

οποιαδήποτε άλλη διάσταση απαιτείται, ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες.  

Θα υποβληθούν τρία εναλλακτικά εικαστικά (εξασφάλιση ότι το Web Banner μπορεί να 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη συσκευή που διαθέτει ο κάθε παραλήπτης (π.χ. υπολογιστής, 

tablet, smartphone κλπ) μέσω του responsive device. Με αναγραφή των στοιχείων της 

Αναθέτουσας Αρχής και της συγχρηματοδότησης.  

 

(Β) Δημιουργία και Παραγωγή 1.000 ενημερωτικών εντύπων και 50 αφισών του έργου 

καθώς και ενός banner:  

Τα ενημερωτικά έντυπα θα περιλαμβάνουν την ευρεία προβολή και δημοσιότητα του έργου και 

της web πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

Η ανάπτυξη των εντύπων θα γίνει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και καθ’ υπόδειξή 

της. Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο καθώς και όλα τα 

υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες 

του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορεί να τα 

διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν 

βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην θίγονται τυχόν 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων που σχετίζονται με την πράξη. Η διασφάλιση των πνευματικών 

δικαιωμάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
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Ενέργειες Αναδόχου: 

1. Εκτύπωση χιλίων (1.000) τρίπτυχων φυλλαδίων έργου εκ’ των οποίων εκατό (100) 

στην αγγλική γλώσσα (ενδεικτικές διαστάσεις: 15x10,5cm κλειστό, 15x31,5cm κλειστό). 

2. Εκτύπωση 50 αφισών έργου, διαστάσεων 50x70 και 10 αφισών έργου διαστάσεων. 

(ενδεικτικές διαστάσεις: 50x70, 35x50). 

3. Παραγωγή banners (σχεδιασμός και εκτύπωση), αναρτώμενα σε βάσεις. 

4. Όποιο άλλο υλικό διάδοσης απαιτηθεί για την υποστήριξη των προτεινόμενων από τον 

Ανάδοχο εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένος 

Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

 

Παραδοτέο Π3: Πρακτικά Συναντήσεων / Απολογιστικό Τεύχος ενεργειών ενημέρωσης 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τεύχος με τα πρακτικά των συναντήσεων που αφορούν στις 

ενέργειες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και  

Ενέργειες Αναδόχου: 

1. Έκθεση Αναφοράς Πεπραγμένων για την υλοποίηση των εκδηλώσεων η οποία θα 

περιλαμβάνει τις Απολογιστικές Εκθέσεις της κάθε δράσης και όλο το σχετικό 

τεκμηριωτικό υλικό (Προγράμματα, δημοσιεύσεις, συμμετέχοντες, φωτογραφίες, 

βιντεοσκοπήσεις, υλικό προβολής, μακέτες, εκτυπώσεις κλπ). 

2. Ένα (1) απολογιστικό οπτικοακουστικό έργο (video) διάρκειας 2-4 λεπτών με στόχο 

την προβολή του έργου. 

 

Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου: 

− Ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή 

υλοποίηση των παραπάνω δράσεων όπως θα έχει περιγράψει αναλυτικά στην 

Τεχνική Προσφορά.  

− Ο Ανάδοχος εντός ενός (1) μήνα μετά την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται 

να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πλάνο των συνολικών ενεργειών του (Πλάνο 

Δημοσιότητας), συνοδευόμενο από το ακριβές χρονοδιάγραμμα, βάσει του οποίου 

θα παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών.  

− Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με την ολοκλήρωση της κάθε 

δράσης, Απολογιστική Έκθεση συνοδευόμενη από πλήρες τεκμηριωτικό υλικό 

(δημοσιεύσεις, πρακτικά, φωτογραφίες, προγράμματα, εκτυπώσεις κλπ). Οι 

Εκθέσεις αυτές θα ενταχθούν στη συνέχεια στο Παραδοτέο Π3. 
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− Όλα τα έγγραφα συντάσσονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά εκτός από αυτά που 

πρέπει να υποβληθούν σε Ευρωπαϊκές Ο.Κ.Ε., τα οποία πρέπει να υποβάλλονται 

και στα Αγγλικά.  

 

Τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας: 

Η Ο.Κ.Ε. και οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

 

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας: 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

στις 31/08/2022 με ενδεχόμενη παράταση σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του κυρίως 

έργου. 

 

Προϋπολογισμός Έργου: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια σαράντα 

ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341.  

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000). 

Η παρούσα εργασία ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

118 του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016). 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η 

ανάλυση του προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως: 

• Παραδοτέο Π1: Διοργάνωση και υποστήριξη τριών (3) εκδηλώσεων ενδυνάμωσης και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης. 

• Παραδοτέο Π2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης. 

• Παραδοτέο Π3: Πρακτικά Συναντήσεων. 

Η συμβατική αξία των υπηρεσιών θα πληρώνεται στον Ανάδοχο σε δύο (2) καταβολές ως 

ακολούθως: 

• Ποσοστό 50% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί με την παραλαβή του Σχεδίου 

Δημοσιότητας του Παραδοτέου Π1 (Ημερίδες) και του Παραδοτέου Π2 (Έντυπο υλικό). 

• Ποσοστό 50% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

Σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου ανά Παραδοτέο και μετά από την καταβολή του 

αντίστοιχου ποσό από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 (ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ). 

Προϋπόθεση της καταβολής του πληρωτέου ποσού είναι τα Πρακτικά παραλαβής των 

παραδοτέων που έχουν παραληφθεί το αντίστοιχο διάστημα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

όπως θα οριστεί στην Προσφορά του Αναδόχου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των εμπλεκομένων στον 

Ολοκληρωμένο Συστημικό Μηχανισμό Παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και διάχυσης και προβολής της Πράξης. 

Παραδοτέα: 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες δράσεων διάχυσης, προβολής και δημοσιότητας περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα Παραδοτέα: 

• Παραδοτέο Π1: Διοργάνωση και υποστήριξη τριών (3) εκδηλώσεων ενδυνάμωσης και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης. 

• Παραδοτέο Π2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης. 

• Παραδοτέο Π3: Πρακτικά Συναντήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση του Έργου θα γίνει με με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

118 του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016). σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη 

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων.  

Αναλυτικά η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκυκλίους 

καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, ως κατωτέρω: 

1. το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α' /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. Διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4314/ 2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2012 (EE L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2015 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014). 

5 Την με αριθμ. πρωτ. 202/16.01.2019 (ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5034569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

6 Την υπ’ αριθμ. 737 / 16-02-2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. περί 

έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης του 

Yποέργου 2 «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Ολοκληρωμένο 

Μηχανισμό Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω: 

α. Σύμβαση 

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

δ. Τεχνική Περιγραφή 

ε. Τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται 

στις 31-08-2022 με ενδεχόμενη παράταση σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του κυρίως 

έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η συμβατική αξία των υπηρεσιών θα πληρώνεται στον Ανάδοχο σε δύο (2) καταβολές ως 

ακολούθως: 

• Ποσοστό 50% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί με την παραλαβή του Σχεδίου 

Δημοσιότητας του Παραδοτέου Π1 (Ημερίδες) και του Παραδοτέου Π2 (Έντυπο υλικό). 
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• Ποσοστό 50% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

Σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου ανά Παραδοτέο και μετά από την καταβολή του 

αντίστοιχου ποσό από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 (ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ). 

Προϋπόθεση της καταβολής του πληρωτέου ποσού είναι τα Πρακτικά παραλαβής των 

παραδοτέων που έχουν παραληφθεί το αντίστοιχο διάστημα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

όπως θα οριστεί στην Προσφορά του Αναδόχου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια του έργου και την 

παροχή οδηγιών ως προς την εκπόνηση τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

Άρθρο 7ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για τον έλεγχο της πορείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης και τον έλεγχο των 

παραδοτέων και συνολικά του Έργου του Αναδόχου, έχει οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής (ΕΠΠ) της εργασίας με αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Παραλαβής μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως 
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ενδεχόμενες παρατηρήσεις εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. 

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠ προς τον Ανάδοχο εντός της παραπάνω 

προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, συνεπάγεται την αποδοχή των παραδοτέων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν και να τα αναμορφώνει 

σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων 

από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων της σύμβασης εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο 

το αργότερο εντός 5 ημερών από την οριστική παραλαβή του τελικού παραδοτέου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για κάθε υποχρέωση που απορρέει 

από τη Σύμβαση ή το Νόμο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του 

σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, καθώς και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή τους τυχόν εξωτερικούς 

συνεργάτες του για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του με την υποστήριξη του προσωπικού του ή / και 

συνεργατών του δικής του αυστηρά, αποκλειστικής επιλογής, στους οποίους μπορεί να 

αναθέσει μέρος του αντικειμένου που του ανατίθεται. 
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Ο Ανάδοχος, εγγυάται για τη διάθεση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης 

και συνεργατών, αν απαιτείται, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της συμφωνίας, υπόσχεται δε και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν 

προσώπων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προγενέστερη γραπτή 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Ο.Κ.Ε. θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. 

Η Ο.Κ.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με το έργο 

που αυτός (ο Ανάδοχος) αναλαμβάνει. Θα εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις 

διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης 

πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο του. Κοινοποιεί επίσης σ’ αυτόν τα 

έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. Ο 

Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Ο.Κ.Ε. 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. Η Ο.Κ.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη δικαιούμενη αμοιβή 

του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σχετικά με την έκπτωση αναδόχου και τη λύση της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα από το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Άρθρο 11ο 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στις μεταξύ 

τους σχέσεις συμφωνείται η τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας λόγω και της 
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Σελίδα 15 

συνομολογούμενης σημασίας των αντικειμένων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν και μπορεί 

να επηρεαστούν αρνητικά από τυχόν μη αρμόζουσα δημοσιοποίησή των προσπαθειών. 

 

Άρθρο 12ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των 

συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους 

του, και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. 

 

Άρθρο 13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά περί την 

ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του ενός 

συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 

δικαστήρια. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη 

οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη 

και με βάση τους όρους της παρούσας. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την 

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ THΣ Ο.Κ.Ε. 

[ Υπογραφή, σφραγίδα ] 
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