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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Αθήνα, 14/02/2022 

Αρ. πρωτ.:55 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 7th ΕΜΑ CONFERENCE»  

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών, έχοντας 

υπόψη: 

1) Το Β.Δ 347/1955 (Α΄) «Περί Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών» 

2) Το Β.Δ 50/1966 (Α΄) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 15.12.1955 

Βας. Διατάγματος Περί Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών» 

3) Την από 26/2/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (General Meeting) του 

European Midwives Association (ΕΜΑ) σχετικά με την διοργάνωση και διαχείριση 

του 7th ΕΜΑ CONFERENCE στην Ελλάδα  

4) Την υπ’ αρ. 2/10-2-2022 απόφαση της τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου 

Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών, για την έγκριση των όρων και 

προδιαγραφών του παρόντος διαγωνισμού και τον ορισμό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού 

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη διοργάνωση 

και τη διαχείριση του «7th ΕΜΑ Conference»., που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 
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τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι στις ημέρες 

υλοποίησής του θα περιλαμβάνεται και Σαββατοκύριακο.  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 21 

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Αριστ. 

Παππά 2, 115 21 Αθήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, 

καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

τους, στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα, ή αποστέλλοντάς τον 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο 

Σύλλογος λαμβάνει υπόψη τη σφραγίδα ταχυδρομείου και ουδεμία ευθύνη φέρει για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου: 

www.semma.gr  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 

12:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα. 

 

http://www.semma.gr/
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Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι: Οι Γενικοί Όροι της διακήρυξης και οι Ειδικοί 

όροι, ήτοι τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                 

 

                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

                  ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ  «7th ΕΜΑ CONFERENCE» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1. Είδος διαδικασίας – Νομικό καθεστώς 

Ο ως άνω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την διοργάνωση και τη διαχείριση του «7th ΕΜΑ 

Conference». 

Άρθρο 2. Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-

Μαιευτών Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 

Τον Απρίλη του 1934, δημιουργήθηκε ο πρώτος Πανελλήνιος Σύλλογος Μαιών. Αφορούσε 

όλες τις Μαίες ανά την επικράτεια, επιστήμονες αλλά και πρακτικές. 

Σκοπός της σύστασης του Σ.Ε.Μ. είναι η μέριμνα περί της επιστημονικής και ηθικής 

εξυψώσεως του μαιευτικού επαγγέλματος, καθώς και η προσαρμογή των οικονομικών και 

ηθικών συμφερόντων των μαιών, προς το γενικότερο συμφέρον. 

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται κυρίως: 

1.  Με την μέριμνα περί της αρτιότερης επιστημονικής κατάρτισης των μαιών-των. 

2. Με την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μαιών και την άσκηση της πειθαρχικής 

εξουσίας. 

3.  Με την καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινού συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μαιών, 

με σκοπό την πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής τους. 

4. Με τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των νόμων και κανονισμών, που 

αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των μαιευτών. 

5. Με την μελέτη των συνθηκών ασκήσεως του μαιευτικού επαγγέλματος, την 

παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους , καθώς και με την 

υποβολή προτάσεων, πληροφοριών και γνωμών που αφορούν την βελτίωση της μαιευτικής 

νομοθεσίας γενικώς. 
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Ο Σύλλογος είναι μέλος του ΕΜΑ (European Midwives Association), του ICM (International 

Confederation of Midwives) και της WHO (World Health Organization) εκπροσωπώντας τη 

χώρα μας στους Οργανισμούς αυτούς. 

Άρθρο 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Ως μέλος του EMA (European Midwives Association) ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-

Μαιευτών Αθηνών έχει αναλάβει τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 7th EMA Conference.  

Αντικείμενο λοιπόν του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για τη 

διοργάνωση και τη διαχείριση του «7th ΕΜΑ Conference», το οποίο θα διεξαχθεί στην 

Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι στις 

ημέρες υλοποίησής του θα περιλαμβάνεται και Σαββατοκύριακο. Η διεξαγωγή του «7th 

EMA Conference» θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι τόσο με φυσική παρουσία 

όσο και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. 

Άρθρο 4. Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 26 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για 6 ακόμα 

μήνες, με κοινή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

Άρθρο 5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σε 

κλειστό σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το 

αργότερο μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία 

του Συλλόγου Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 

αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στα γραφεία 

του Συλλόγου, Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Σύλλογος λαμβάνει 

υπόψη την ημερομηνία παράδοσης και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των περιγραφόμενων 

υπηρεσιών.  



6 
 

Άρθρο 6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται εγγράφως υποχρεωτικά, εφόσον 

ζητηθεί από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών πριν από την λήξη της 

κατά ανώτατο χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη και σύμφωνα με τα οικεία άρθρα της παρούσας. 

Άρθρο 7. Τόπος και Χρόνος Διαγωνισμού 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 

12:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα.  

Άρθρο 8 . Παροχή διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς πληροφορίες ή διευκρινήσεις για 

το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται.  

Άρθρο 9. Δικαίωμα Συμμετοχής- Δικαιολογητικά 

9.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και διαθέτουν 

την απαιτούμενη τεχνογνωσία, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση για τη 

διοργάνωση και τη διαχείριση του εν λόγω Συνεδρίου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 9.2 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

9.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

τους: 

 Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την προσκόμισή του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

 

 Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986/A' 75 στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και ότι ο υποψήφιος:  

 Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην Διακήρυξη και τα παραρτήματά της, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 Δεσμεύεται για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, 

στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα 

προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986/A' 75, στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία o νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 

οικονομικού φορέα (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ οι διαχειριστές 

αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου) θα δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα, ήτοι για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 

πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 

1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 

υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 

Κώδικα, 

 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή 

αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη 

σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των 
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άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 

του ν. 4689/2020 (Α’103), 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα 

του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 Να διαθέτει άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου από το Υπουργείο Τουρισμού 

σε ισχύ (οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο δικαιολογητικών 

συμμετοχής αντίγραφο της άδειας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου). 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς 

Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή 

διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008, το οποίο 

θα πρέπει να είναι σε ισχύ (οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής αντίγραφο του πιστοποιητικού).  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού σε ισχύ με πεδίο εφαρμογής: 

Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσιότητας (Συνέδρια, Ημερίδες, 

Workshops, Διαφήμιση) (οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής αντίγραφο του πιστοποιητικού).  

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο αυτού σε ισχύ με πεδίο 

εφαρμογής: Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσιότητας (Συνέδρια,  
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Ημερίδες, Workshops, Διαφήμιση) (οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αντίγραφο του πιστοποιητικού). 

 Κατάλογο έργων, σύμφωνα με το πεδίο Α) του άρθρου 10.2, συνοδευόμενος από τα 

απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, ήτοι βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα καλής 

εκτέλεσης εργασιών.   

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε μέλος της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας χωριστά. Ειδικά με τις παραπάνω πιστοποιήσεις/άδειες: (α) Σε περίπτωση 

ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω πιστοποιήσεις/άδειες 

πρέπει να καλύπτονται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας και (β) οι 

προσφέροντες δεν δύναται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. 

Άρθρο 10. Προϋποθέσεις & κριτήρια για την ανάθεση - Τεχνική και Επαγγελματική 

ικανότητα 

10.1 Προϋποθέσεις & κριτήρια για την ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η πρόταση κάθε 

υποψήφιου αναδόχου αναλύονται εκτενώς στο άρθρο 12 της παρούσας Διακήρυξης. 

10.2 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

ικανοποιούν τις κάτωθι απαιτήσεις: 

Α) Εμπειρία σε έργα 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο 

(2) επιστημονικά συνέδρια για Ν.Π.Δ.Δ. του τομέα της Υγείας, με αποδεδειγμένη 

συμμετοχή τουλάχιστον 450 συνέδρων, εκ των οποίων το ένα από τα δύο θα είναι 

Πανευρωπαϊκό, καθώς και ένα (1) συνέδριο που θα έχει διεξαχθεί διαδικτυακά – 

μέσω webinar  κατά την τελευταία 5ετία (2021,2020,2019,2018,2017). Οι 

υποψήφιοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 

κατάλογο έργων με αναφορά: στον τίτλο του έργου, στο αντικείμενο του έργου, 

στην επωνυμία του πελάτη, στον Π/Υ του έργου, τη χρονική διάρκεια του έργου και 
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το ποσοστό συμμετοχής στο έργο – επίσης οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα 

βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση ένωσης / 

κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το 

ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία. Με την 

παραπάνω απαίτηση επιδιώκεται να προσελκυσθούν υποψήφιοι οικονομικοί 

φορείς που, λόγω της εμπειρίας τους, είναι σε θέση να διασφαλίσουν το υψηλό 

επίπεδο διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

Β) Ομάδα υλοποίησης του έργου 

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέσουν για το παρόν έργο, κατάλληλη ομάδα έργου που θα 

ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις: 

Θέση στην ομάδα έργου 
Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης 
Προσόντα 

Υπεύθυνος Έργου 2 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 10-

ετή γενική επαγγελματική εμπειρία, να 

έχει διατελέσει Υπεύθυνος/η έργου σε 5 

τουλάχιστον έργα προβολής - 

δημοσιότητας εκ των οποίων τα 2 να είναι 

Πανελλήνια ή Πανευρωπαϊκά ή Διεθνή 

Συνέδρια. 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος 

Έργου 
2 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 5-

ετή γενική επαγγελματική εμπειρία, 

Υπεύθυνος-η έργου σε 3 τουλάχιστον 

έργα προβολής – δημοσιότητας εκ των 

οποίων το 1 να είναι Πανελλήνιο ή 

Πανευρωπαϊκό ή Διεθνές Συνέδριo. 

3 Μέλη Ομάδας έργου 10 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος 

ομάδας έργου σε 2 τουλάχιστον έργα 

προβολής – δημοσιότητας. 

ΣΥΝΟΛΟ: 14  

 

Για την επιλογή της αναδόχου εταιρείας θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός 

ανταπόκρισης των υποψηφίων σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση 
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στην εμπειρία, συνολικά και συνδυαστικά, καθώς και η εμπειρία από προηγούμενες 

συνεργασίες, ήτοι η συνέπεια στην εκτέλεση του έργου και των οικονομικών της όρων. 

Η υποβολή προσφορών από τους Πλειοδότες συνιστά πλήρη αποδοχή και συνομολόγηση 

όλων των όρων της παρούσας και παραίτηση από το δικαίωμα προσφυγής κατά των όρων 

αυτής. 

Άρθρο 11. Κατάρτιση, υποβολή προσφορών 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία (1) μόνο προσφορά. 

Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο (κυρίως) σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος (κυρίως) σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παρ. 9.2, 10 και 11.1. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον σφραγισμένο φάκελο με τη 

σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 11.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 11.3. 

Ο ενιαίος (κυρίως) σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ): 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 7th ΕΜΑ CONFERENCE»  

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

11.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
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Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 9.2 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του άρθρου 9 της παρούσας. 

11.2 Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Για την τεχνική 

αξιολόγηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την τεχνική τους πρόταση για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, τη μεθοδολογία υλοποίησής της σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα και να συμπεριλάβουν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στον παρόντα διαγωνισμό, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης  της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

11.3 Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Το περιεχόμενο του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει μόνο το εγγυημένο 

ποσό απόδοσης του προσφέροντα προς τον Σύλλογο επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντος, και σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας είτε από όλους τους νόμιμους 

εκπρόσωπους των μελών είτε από τον κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. 

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να 

χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, ή προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτης εκτίμησης ή υπό 

αίρεση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

παρούσας Πρόσκλησης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 

την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν.  



14 
 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 

ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να 

δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 Άρθρο 12. Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων: 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 60% 

Κριτήριο 1 

Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής 

Προσφοράς – Περιβάλλον και κατανόηση του 

αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου. 

20% 

Κριτήριο 2 

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την υλοποίηση του 

έργου – Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου. 

40% 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 30% 

Κριτήριο 3 

Εμπειρία στη διοργάνωση στην διοργάνωση και 

διεξαγωγή Πανελληνίων και Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων 

στον τομέα της υγείας. 

10% 

Κριτήριο 4 

Διοίκηση Έργου και τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του 

Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ι) Προτεινόμενη Ομάδα Έργου (Συνοπτική παρουσίαση 

της Ομάδας Έργου και οργάνωση της δομής της όπου θα 

παρουσιάζονται τα ακόλουθα: α) το οργανόγραμμα, β) ο 

κατάλογος του προσωπικού του Αναδόχου και των τυχόν 

εξωτερικών συνεργατών που συγκροτούν τη Ομάδα 

Έργου, γ) οι ρόλοι και τα καθήκοντα των μελών της 

Ομάδας έργου, δ) ο καταμερισμός του χρόνου εργασίας 

(σε ανθρωπομήνες Α/Μ) των μελών της Ομάδας Έργου 

ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντα τους στο έργο, ε) 

20% 
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Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας έργου 

και στ) Υπεύθυνες Δηλώσεις Εξωτερικών Συνεργατών 

που θα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 

για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και 

ότι είναι αποδεκτοί οι όροι της παρούσας Διακήρυξης. 

Καταλληλότητα, βαθμός εμπλοκής, σαφήνεια ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, σύστημα επικοινωνίας). Τα βιογραφικά 

σημειώματα και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εξωτερικών 

συνεργατών (ε) και (στ) αντίστοιχα, παρατίθενται επί 

ποινή αποκλεισμού, σε Παράρτημα της τεχνικής 

προσφοράς.  

  

ΙΙ) Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του Αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10% 

Κριτήριο 5 
Επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες που θα προσφερθούν 

από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων 1 έως 6 θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο: 

0  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

1 – 4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

5 – 8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο 

9 - 10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν 

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 
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 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού θα 

αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα 

βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω 

κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του 

συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός 

αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός 

της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των 

κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς 

την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Σε συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην τελική αξιολόγηση η οποία θα γίνει με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά ως εξής: 

Αρχικά για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής 

Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος / υψηλότερη Οικονομική Προσφορά) x 

10 
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όπου: 

- Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το εγγυημένο ποσό απόδοσης του 

προσφέροντα προς τον Σύλλογο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Υψηλότερη Οικονομική Προσφορά είναι το υψηλότερο εγγυημένο ποσό απόδοσης του 

προσφέροντα προς τον Σύλλογο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 

(δηλαδή ο Προσφέρων με το υψηλότερο εγγυημένο ποσό απόδοσης προς τον Σύλλογο, θα 

έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

Εν συνεχεία γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός 

Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό 

τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = ( 0.20 x Τ.Β.Ο.Π.) + ( 0.80 x Τ.Β.Τ.Π.) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. 

Άρθρο 13. Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού στα γραφεία του Συλλόγου, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό καθώς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
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Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται και τοποθετούνται σε νέο 

ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και 

φυλάσσεται. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει την πληρότητα 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος και ακολούθως προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές ως προς τα 

δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προσφορών το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών 

Αθήνας προς έγκριση. Μετά την έκδοση της σχετικής αποφάσεως του ΔΣ και την 

γνωστοποίησή της σε όλους τους συμμετέχοντες καθορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού η ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται και 

μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με 

απόφαση του Δ.Σ. 

Όσες προσφορές κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τα 

δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές, δεν αποσφραγίζονται οι οικονομικές 

προσφορές, αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι 

Προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 

τους. Για το σκοπό αυτό καλούνται από το αρμόδιο όργανο να παραστούν, με την τήρηση 

εύλογης κατά τις περιστάσεις προθεσμίας. 

Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές στους παρισταμένους. 

Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιμές που περιέχονται σε αυτές, καταχωρούνται 

σε πρακτικό που συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σε κλειστή 

συνεδρίαση γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Άρθρο 14. Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με τα 

προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 

α) Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί, 

β) Είναι εκπρόθεσμη, 

γ) Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

δ) Δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 

έχουν τεθεί και συνολικά τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 

ε) Γίνεται για ένα μέρος μόνο του έργου. 

Η αξιολόγηση θα κριθεί με βάση τη βαρύτητα των κριτηρίων και την διαδικασία ελέγχου 

και αξιολόγησης προσφορών, όπως εμφανίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

Άρθρο 15. Κατακύρωση διαγωνισμού – υπογραφή σύμβασης  

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει ή όχι 

το διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή του, να τον αναβάλλει, να τον 

ματαιώσει ή να τον επαναλάβει κατά την κρίση του. Η επιλογή του Πλειοδότη και η 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του 

Συλλόγου το οποίο είναι υπεύθυνο και για την παραλαβή του έργου. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία σύναψης 

σύμβασης με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή 

να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ή να αποκλείσει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο ακόμα και 

τον πλειοδότη, και ιδίως σε περίπτωση που από προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον 

πλειοδότη η σύμβαση κριθεί μη επωφελή για τον Σύλλογο, εάν το κρίνει απαραίτητο, με 

αιτιολογημένη απάντησή του προς τους ενδιαφερόμενους. 

Άρθρο 16. Ρήτρες 
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Για κάθε παράβαση των όρων του διαγωνισμού και των προδιαγραφών, αντίστοιχα δε και 

της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Πλειοδότη, θεωρούμενης ως παράβασης και της 

έλλειψης ή μη προσήκουσας τήρησης οιασδήποτε εκ των ζητουμένων και εύλογα 

προσδοκώμενων εις το πλαίσιο των ως άνω ζητούμενων υπηρεσιών και προδιαγραφών, ο 

Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως και αποζημιώσεως. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Πλειοδότης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη από κάθε 

συναλλαγή, από κάθε υποχρέωση και κάθε γεγονός που μπορεί να αφορά στην ανάληψη 

και εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών, από αυτό και για τις οποιεσδήποτε σχετικές 

συνέπειες, ενώ ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας δεν φέρει καμία 

υποχρέωση και καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για τις πράξεις και τις παραλείψεις του 

πλειοδότη, των συνεργατών του και κάθε είδους βοηθών του. 

Άρθρο 17. Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές  

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε 

αυτόν ή της νομιμότητας διενέργειας του έως την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης, η οποία αποφαίνεται οριστικά προς 

αυτές. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

εγγράφως κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ή εντός 24 ωρών από την λήξη της διενέργειάς 

του. 

Άρθρο 18. Λύση της σύμβασης –Καταγγελία 

1. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Ανάδοχος :  

Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,  

Καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση των υπηρεσιών 

του  

Εκχωρήσει τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της ΣΕΜΜΑ 

Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση  του επαγγέλματός του.  

2. Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση αζημίως γι’ αυτόν χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε 

προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος 

παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και 
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δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή του. 

3. Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

τη Σύμβαση αζημίως για αυτόν χωρίς τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης ο ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

Άρθρο 19. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια 

και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό 

και το Ενωσιακό δίκαιο. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Γενικά στοιχεία Συνεδρίου  

Τρόπος διεξαγωγής: Υβριδικό Συνέδριο (Συμμετοχή με φυσική παρουσία καθώς και εξ 

αποστάσεως συμμετοχή με παρακολούθηση μέσω διαδικτύου) 

Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Αθήνα  

Διάρκεια: Τρεις (3) ημέρες (2 διανυκτερεύσεις)  

Χρόνος διεξαγωγής: Τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023 (Θα συμφωνηθεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή) 

Συνεδριακοί Χώροι:  

 Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας 300 ατόμων για την τελετή έναρξης.  

 Δύο (2) αίθουσες χωρητικότητας 100 ατόμων  

 Χώρους ικανούς για α) την επί τόπου γραμματεία, β) την έκθεση περιπτέρων, γ) την 

ανάρτηση e - posters δ) τη διάθεση καφέ στα διαλλείματα, ε) τις εσωτερικές 

συναντήσεις και τη φύλαξη του συνεδριακού υλικού και στ) την δεξίωση έναρξης του 

συνεδρίου. 

Επισιτιστικές ανάγκες – Τελετή Έναρξης:  

 Διάθεση καφέ στα διαλείμματα, ένα (1) κάθε μέρα.  

 Διάθεση Light lunch στα διαλείμματα, ένα (1) κάθε μέρα 

 Δεξίωση έναρξης του Συνεδρίου και μουσική εκδήλωση που θα συνοδεύει αυτή. Το 

κόστος συμμετοχής στη δεξίωση δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής 

των συνέδρων. 

Εκτιμώμενος αριθμός συνέδρων: 450 άτομα 

Οικονομική διαχείριση: Από τον Ανάδοχο 

Β. Αιτούμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο 

Υπηρεσία 1: Προετοιμασία Συνεδρίου, Ηλεκτρονικά μέσα, Τεχνική κάλυψη - Μετάφραση  

1.1 Σχεδιασμός - Προμήθεια 

 Σχεδιασμός: Λογότυπου, Αφίσας, Headers συνεδρίου και web banners, roll-up 

banner, Πρότασης Χορηγίας 
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 Επιμέλεια συνοπτικού προκαταρκτικού προγράμματος σε ηλεκτρονική και εφόσον 

απαιτηθεί σε έντυπη μορφή. 

 Επιμέλεια τελικού επιστημονικού προγράμματος σε ηλεκτρονική και εφόσον 

απαιτηθεί σε έντυπη μορφή. 

 Επιμέλεια Πιστοποιητικών παρακολούθησης 

 Κατασκευή και τοποθέτηση Roll-ups του Συνεδρίου στον συνεδριακό χώρο 

 Προμήθεια συνεδριακού υλικού (π.χ. folder, μπλοκ, στυλό, κονκάρδα συνέδρου 

lanyard),  

1.2 Ηλεκτρονικά μέσα συνεδρίου – Τεχνική κάλυψη - Μετάφραση  

1.2.1 Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για το Συνέδριο η οποία θα περιλαμβάνει και θα 

ενημερώνεται με όλες τις πληροφορίες του συνεδρίου. Θα τεθεί σε λειτουργία αμέσως 

μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα λειτουργήσει και μετά τη λήξη του Συνεδρίου 

για τουλάχιστον 6 μήνες. Μέσω της ιστοσελίδας θα υπάρχει η δυνατότητα 

o Ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής και πληρωμής, με επιπρόσθετη δυνατότητα 

δήλωσης συμμετοχής στην δεξίωσης έναρξης του συνεδρίου. 

Απαραιτήτως θα δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες για εγγραφή είτε δια 

ζώσης είτε web –παρακολούθηση διαδικτυακά. Σε αντιστοιχία με τα συνέδρια των 

προηγούμενων ετών θα προσδιοριστούν οι κατηγορίες εγγραφής το κόστος 

συμμετοχής γι’ αυτές, καθώς και το κόστος της δεξίωσης έναρξης. 

o Υποβολής περιλήψεων εργασιών  

o Ηλεκτρονική Φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία διοργάνωσης 

1.2.2 Ηλεκτρονικό σύστημα Βarcode - συνεδριακής διαχείρισης με δυνατότητα 

καταγραφής των συνέδρων.  

1.2.3 Δημιουργία σελίδας με δυνατότητα αναμετάδοσης και παρακολούθησης του 

συνεδρίου διαδικτυακά για την web παρακολούθηση. 

1.2.4 Τεχνική Κάλυψη του Συνεδρίου με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

(μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση, μικρόφωνα, οθόνη, projector, laptop κλπ).  

1.2.5 Λειτουργία συστήματος ταυτόχρονης μετάφρασης σε μία αίθουσα και διερμηνέας, 

για μετάφραση αγγλικά-ελληνικά-αγγλικά, για τις δύο ημέρες.  

 

Υπηρεσία 2: Διαχείριση περιλήψεων  

2.1 Σύστημα διαχείρισης abstracts 

2.2 Υποδοχή περιλήψεων σε ηλεκτρονική μορφή.  

2.3 Ηλεκτρονική διαχείριση περιλήψεων.  

2.4 Αποστολή – παραλαβή περιλήψεων προς και από την επιστημονική επιτροπή.  
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2.5 Πλήρη κάλυψη της αλληλογραφίας περιλήψεων προς και από τους συγγραφείς.  

2.6 Παράδοση όλων των περιλήψεων που θα ανακοινωθούν σε ηλεκτρονική μορφή, 

στον ΣΕΜΜΑ (βιβλίο περιλήψεων).  

2.7 Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ επιστημονικής επιτροπής και συγγραφέων.  

2.8  Έλεγχος των περιλήψεων και δημιουργία του τελικού επιστημονικού 

προγράμματος σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή. 

 

Υπηρεσία 3: Γραμματεία κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Συνεδρίου 

3.1 Αποστολή επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης διαδικασίας της συμμετοχής (προεγγραφής) 

στο συνέδριο και επικοινωνία με τους συνέδρους. 

3.2 Ανάληψη της αλληλογραφίας του Συνεδρίου (τηλεφωνική επικοινωνία, e - mails, 

κλπ.) 

3.3 Διαχείριση χορηγών – εκθετών. 

3.4 Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών newsletter στην Ελληνική και 

Αγγλική Γλώσσα σε ενδιαφερόμενους φορείς έπειτα από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.  

3.5 Αποστολή Βεβαίωσης Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στο email κάθε συνέδρου. 

3.6 Διεκπεραίωση των επί τόπου εγγραφών και διανομή του συνεδριακού υλικού.   

3.7 Έλεγχος εισόδου στις αίθουσες του συνεδρίου.   

3.8 Σήμανση συνεδριακού χώρου.  

3.9 Κατάλληλη προετοιμασία γραμματείας και συνεδριακών αιθουσών (Προεδρεία, 

podium, νερό, διακόσμηση, ονόματα προέδρων/ομιλητών, κλπ).   

3.10 Διάθεση ατόμων για τις εκτός Συνεδριακού Κέντρου εκδηλώσεις.  

3.11 Οικονομική διαχείριση Συνεδρίου.  

3.12 Απόδοση και απολογισμός οικονομικών πεπραγμένων.  

3.13 Ευχαριστήριες επιστολές σε χορηγούς.  

3.14 Πλήρης φάκελος με στοιχεία και φωτογραφίες. 

3.15 Παράδοση μαγνητοσκοπημένου υλικού της διαδικτυακής αναμετάδοσης. 

3.16 Εφόσον απαιτηθεί ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για 

έγκριση στον ΕΟΦ και θετική γνωμοδότηση στο ΣΦΕΕ καθώς και υποβολή - αποστολή 

απολογιστικών στοιχείων κατόπιν της διεξαγωγής του συνεδρίου. 

 

Υπηρεσία 4: Έκθεση χορηγών εταιριών και έκθεση e-posters 

4.1  Πλήρης αποτύπωση του χώρου της έκθεσης και του χώρου τοποθέτησης e – posters. 
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4.2  Κατασκευή εκθεσιακών χώρων εφόσον ζητηθεί. Το κόστος κατασκευής επιβαρύνει τον 

εκάστοτε εκθέτη. 

 

Υπηρεσία 5: Ταξιδιωτική και ξενοδοχειακή κάλυψη 

5.1 Αποκλειστική ανάληψη της μεταφοράς και της ξενοδοχειακής κάλυψης των 

συνέδρων με δική τους χρέωση (από όσους ζητηθεί).  

 

Υπηρεσία 6: Κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου  

6.1 Έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης 

που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 7th EMA Conference εντός του Νομού Αττικής. Η 

Υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής των συνέδρων.  

 

Επισημάνσεις  

• Το Συνέδριο ανατίθεται σε Ανάδοχο ο οποίος αναλαμβάνει να προχρηματοδοτήσει το 

Συνέδριο, καλύπτοντας όλα τα έξοδά του, και εισπράττοντας αντίστοιχα έσοδα από τις 

εγγραφές συνέδρων και από εταιρείες-χορηγούς και τέλος, να αποδώσει συγκεκριμένο 

προσυμφωνημένο ποσό στην ΣΕΜΜΑ σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού.  

• Η ΣΕΜΜΑ θα πρέπει να γνωρίζει και να συμφωνεί με τα χορηγικά πακέτα, τα οποία 

προετοιμάζει ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τη διοργάνωση του Συνεδρίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………  

 

Έργο: Διοργάνωση και διαχείριση του «7th ΕΜΑ CONFERENCE» 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Εγγυημένο ποσό απόδοσης του 

προσφέροντα προς τον Σύλλογο  

(Καθαρό εγγυημένο ποσό που θα 

εισρεύσει στον Σύλλογο μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή άλλων 

επιβαρύνσεων)  

…………………………… …………………………… 

 

Για την ……………………….. (επωνυμία εταιρίας) 

 

 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Διευκρινίζεται ότι:  

α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή 

(αριθμητικώς και ολογράφως).  

β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αόριστη (π.χ. 

εναλλακτικές τιμές βάσει αριθμού συμμετεχόντων), συνεπάγονται την απόρριψη της.  

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα, 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως. 

ε) Η «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος, και σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας είτε από όλους 

τους νόμιμους εκπρόσωπους των μελών είτε από τον κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
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Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την 

απόρριψή της. 
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