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 Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και 
ζωντανής μετάδοσης σεμιναρίου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΕΓΔΙΧ)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε 

ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και ζωντανής μετάδοσης (live 

streaming μέσω web) του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διενεργείται στις 26/06/2019 στις 

εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με θέμα την προστασία της 

Πρώτης Κατοικίας. Αναλυτικά, οι όροι και προδιαγραφές για τις ζητούμενες υπηρεσίες 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.774,19€) χωρίς 

Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€ με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2420989001 «Έξοδα για λοιπές 

υπηρεσίες» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-

0000000,  βάσει της υπ’ αριθ. 65568/21-06-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης  - ΑΔΑ: 

Ψ98Ν465ΧΙ8-ΕΕΛ & ΑΔΑΜ: 19REQ005147115.
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Επισημαίνεται ότι κάθε  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ» στον οποίο θα ανατεθούν οι ανωτέρω 

υπηρεσίες θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Λόγω του επείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν την προσφοράς τους έως 

την 24/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή 

pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής 

Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Προσφορές που κατατίθενται 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά 

την αξιολόγηση.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

i. Υπεύθυνη Δήλωση

ii. Οικονομική Προσφορά

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία 

συμμετέχουν και 

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

i. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.

ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

iii. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

 Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα:

Α/Α
Περιγραφή 

υπηρεσιών
Τεμάχια

Τιμή μονάδος 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό Ποσό 

(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1

                                                                       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

                                                                                  ΦΠΑ 24%

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ



Η ανάδειξη του αναδόχου, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά 

του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Επισημαίνεται ότι:

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων επί της οδού Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, στο Μοσχάτο. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που του ανατέθηκαν στις 

26/06/2019.

Σημειώνεται ότι στις 25/06/2019, ημέρα Τρίτη θα γίνει γενική δοκιμή της μετάδοσης.

 Παραλαβή: 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποιούνται  από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής 

που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1029/7-1-2019 Απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΩΣ2Θ465ΧΙ8-Χ7Ε).

 Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει έγγραφο - βεβαίωση της 

τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος της 

εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου της τραπέζης.

    
   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
4. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
6. Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΓΔΙΧ, κα Ελένη Αντωνιάδου

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και live streaming μέσω web

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνης : 2.200,00€ με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 

βιντεοσκόπησης και ζωντανής μετάδοσης - live streaming μέσω web του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. που διενεργείται στις 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 

έως 17:00  με θέμα την προστασία της Πρώτης Κατοικίας (νομικό – οικονομικό πλαίσιο και 

χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Το εν λόγω σεμινάριο θα λάβει χώρα στο 

αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) επί της οδού 

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, στο Μοσχάτο.

Για την παροχή των ανωτέρω ζητούμενων υπηρεσιών απαιτούνται :

1. Εξοπλισμός βιντεοσκόπησης & τεχνική υποστήριξη

2. Ηχητικός εξοπλισμός & τεχνική υποστήριξη 

3. Φωτιστικός εξοπλισμός & τεχνική υποστήριξη

4. Ψηφιακή εγγραφή της εκδήλωσης σε HD 

5. Επεξεργασία video (μοντάζ) και παράδοση υλικού σε ψηφιακό μέσο.

6. Απαραίτητες καλωδιώσεις

7. Γενική Δοκιμή των ζητούμενων υπηρεσιών στις 25/06/2019, ημέρα Τρίτη.


