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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Το παρόν  τεύχος συνοδεύει την υπ’ αρ. 807/16.09.2021 Πρόσκληση Υποβολή Προσφοράς 
και αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διδασκαλίας Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας», για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και 
Ένταξης, που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο 
«Embracin» (αρ. έργου 863700).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής 
περιγράφονται παρακάτω. 

• Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές‐Παραδοτέα 

Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την υποστήριξη της 
Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, στο πλαίσιο της Σύμβασης μεταξύ της ΜΑΘ 
ΑΕ ΑΟΤΑ με τον χρηματοδότη φορέα “Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (AMIF)”  για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο “Embracin” αρ. έργου 863700.   

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στα εξής: 

 Μέγιστο αριθμό ατόμων προγράμματος έως 6 άτομα 
 Χρόνος προγράμματος: 7 μήνες (από αρχές Οκτωβρίου 2021 - μέχρι και τα 

τέλη Μαΐου 2022) 
 Πλήθος μαθημάτων: 2 φορές την εβδομάδα (π.χ. Δευτέρα ή Τρίτη & 

Παρασκευή), συνολικά 6 ώρες ανά εβδομάδα 
 Συνολικά 180 ώρες διδασκαλίας στο πλαίσιο του έργου 
 Παροχή όλου του διδακτικού υλικού 
 Τεστ κατάταξης ή/και προόδου 
 Οι σπουδαστές θα είναι αρχάριοι (Α1) και στο τέλος του προγράμματος 

αναμένεται να βρίσκονται σε επίπεδο Α2/Β1 (μέτρια γνώση), ανάλογα με την 
δική τους προσπάθεια και θέληση. 

Στις υπηρεσίες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία του στενή συνεργασία 
με την Συντονίστρια του έργου, στελέχους της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, κα Πάολα Σερεμέτη. 

Απαιτήσεις: ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα διδασκαλίας Νέα Ελληνικής 
Γλώσσας  

• Άδεια λειτουργείας ως φροντιστήριο  



Διαδικασία: Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί της απευθείας ανάθεσης, όπως 
ισχύει και ιδιαίτερα το αρ. 118 του Ν4412/16 και περιγράφεται με κωδικό υπηρεσιών 
CPV:8058000-3 (Υπηρεσίες Παράδοση Ξένων Γλωσσών). 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της, με πιθανή παράταση, άνευ επιπλέον 
οικονομικού αντικειμένου ή αμοιβής, μέχρι την 31.05.2022. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 

Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται α) έως το ποσό των πέντε χιλιάδων οχτακόσια 
ευρώ (5.800,00 €)  για 6 άτομα, β) έως το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100,00 €) 
για 5 άτομα, γ) έως το ποσό των τέσσερις χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200.00 €)  για 4 άτομα, 
και δ) έως το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 €) για 3 άτομα 
(μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (*Η ανώτερες τιμές δεν υπόκεινται  σε ΦΠΑ διότι είναι 
δίδακτρα). 

Το τελικό ποσό της σύμβασης θα προκύψει από τη χαμηλότερη προσφορά του αναδόχου 
πλέον ΦΠΑ και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, 
κρατήσεις. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα ενεργήσει στη βάση της εξειδικευμένης γνώσης του αντικειμένου, με τα μέσα 
που διαθέτει ή όσα θα απαιτηθούν, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του αντικειμένου 
των ζητούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και 
ερευνητικής πρακτικής και δεοντολογίας. 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα δίνει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά 
με τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος κατά τη 
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει γενικότερα κάθε υλικό 
σχετικό με το έργο, σε προβολή κάθε είδους, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, 
πλην του υλικού το οποίο ήδη βρίσκεται στην κατοχή του Αναδόχου, το οποίο προτίθεται ο 
ανάδοχος να προσφέρει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατίθεται και το οποίο 
θα πρέπει να δηλώσει κατά την αρχή της Σύμβασης του στην ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ότι είναι κάτοχος 
και έχει το δικαίωμα χρήσης, προβολής και δημόσιας ανακοίνωσης γενικότερα. 

Η Σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις περί κανονισμού προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενεργεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και 
των αρμόδιων στελεχών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, με σκοπό την 
ορθή με βάση την σχετική Νομοθεσία υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και 
την έγκαιρη απόδοση των παραδοτέων της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για κάθε εργασία και 
αντικείμενο, που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης, για 
λογαριασμό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 

Κάθε παραδοτέο και κάθε αντικείμενο που υλοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, ανήκει αποκλειστικά στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και καμία αξίωση δεν θα εγείρει 
ο Ανάδοχος έναντι της (πέραν της αμοιβής του), για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. 

Η παρούσα συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαθιστά ή υποκρύπτει σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. 



Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εκχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

Τροποποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί δύναται να λάβει χώρα μόνο με νεότερη 
γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής, υπερημερίας ή πλημμελούς εκπληρώσεως των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει αφενός μεν τα γενικά 
δικαιώματα των διατάξεων 382 επ. Α.Κ., καθώς και τα δικαιώματα των ειδικών διατάξεων 
των άρθρων 681 επ. Α.Κ. [διατηρώντας ιδίως τα κάτωθι δικαιώματα: 

α) Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής του συμβούλου να αποπερατώσει το 
συμβουλευτικό έργο ή στην περίπτωση δημιουργίας έργου διαφορετικού του 
συμφωνηθέντος, θα ευθύνεται ο ανάδοχος για μη εκπλήρωση σύμφωνα με τα άρθρα 382 
επ. ΑΚ., 

β) Σε περίπτωση υπερημερίας του συμβούλου, ήτοι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης 
του συμβούλου να υποβάλει τα παραδοτέα της σύμβασης στο συμφωνηθέντα χρόνο, η ΜΑΘ 
ΑΕ ΑΟΤΑ θα έχει τα γενικά δικαιώματα της 382 επ., δικαιούμενη ταυτοχρόνως κατ’ άρθρο 
686 ΑΚ να προβεί σε υπαναχώρηση από την σύμβαση χωρίς να αναμένει το χρόνο 
παραδόσεως του συμβουλευτικού έργου, εάν ο σύμβουλος δεν κάνει εγκαίρως έναρξη της 
εκτελέσεως του ή επιβραδύνει την εκτέλεση του. 

Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε (4) δόσεις με την ολοκλήρωση του έργου και όλων των 
παραδοτέων, όπως αναλύεται παρακάτω:  

Προκαταβολή: (30% του συνολικού ποσού κατόπιν υπογραφή της σύμβασης). 

1η δόση κατόπιν παράδοση του παραδοτέου - αναφορά προόδου: (30% του συνολικού 
ποσού) μετά το πέρας των 4 μηνών 

2η δόση κατόπιν παράδοση του παραδοτέου -αναφορά προόδου: (20% του συνολικού 
ποσού) μετά το πέρας των 6 μηνών 

3η δόση κατόπιν παράδοση του παραδοτέου -αναφορά προόδου & ολοκλήρωση 
μαθημάτων: (20% του συνολικού ποσού):   

Σημείωση.1 : Το κόστος καλύπτει και τα Βιβλία των Σπουδαστών για το σύνολο του 
Προγράμματος. 

Τα παραδοτέα θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΚΕΥ της Εταιρίας. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής της ανωτέρω 
Επιτροπής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο, με βάση των όρων 
του παρόντος. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, εισφορές που 
αφορούν τα εκδοθέντα παραστατικά. 
 

Η συντάξασα 
Πάολα Σερμεέτη 

Στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 


