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Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ 

κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν  

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ 

ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ,  

ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο  

«Ξηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο: πνζηήξημε θαη πνηνηηθή αλάδεημε ηεο 

δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο», 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε»  

(MIS: 279365), 

 

πξνυπνινγηζκνχ 25.550,00 € (ζπκπεξηιακβ. ΦΞΑ), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα παξφληα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη ζρεηηθή πξνζθνξά. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

(ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 05/2015 αξ. πξση. 613/1.4.2015) 

 

 

ΚΔ ΘΙΔΗΠΡΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΑΗ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖΛ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ:  

 

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ 

ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ 

 

ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο: πνζηήξημε θαη πνηνηηθή 

αλάδεημε ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο», 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» (MIS: 

279365). 
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Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, έρνληαο ππφςε: 

(α) ην Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267Α/03.12.2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», (θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 7), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3840/10 (ΦΔΚ 53Α) θαη ηζρχεη 

(β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α) «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

(γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «χζηαζε Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή 

Γηαδηθαζία Δμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

(δ) Σν Ν.4111/2013 (ΦΔΚ 18/ Α’/ 25.01.2013), Άξζ. 21 πεξί «Ρπζκίζεσλ γηα ηε επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ΔΠΑ» θαη Άξζ. 28 πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ Ν. 3886/2010…» 

(ε) Σν N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/ Α/ 26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

(ζη) Σνλ επηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηνπ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 

2007 -2013  

(δ) Σνλ Οδεγφ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ 2007 -2013. 

(ε) Σν ΠΓ 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

(ζ) Σν Ν.2083/1992 (ΦΔΚ Α’ 159/1992), άξζξν 26 «Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο». 

(η) Σν ΠΓ 100/1994 (ΦΔΚ Α’ 78/1994) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 59 παξ.20 ηνπ Ν.3966/2011 (ΦΔΚ Α, 118/2011). 

(ηα) Σν ΠΓ 246/1996 (ΦΔΚ Α’ 185/1996) «Έμνδνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην 

Γεκφζην Σνκέα». 

(ηβ) Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο αξ. 

ζπλεδξίαζεο 247/12-03-2015 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

(ηγ) ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

(ηδ) ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 

ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΚΔ ΘΙΔΗΠΡΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΑΗ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

ΡΖΛ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ:  

 

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ 

ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ 

ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο: πνζηήξημε θαη πνηνηηθή 

αλάδεημε ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο», 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» (MIS: 

279365). 

 

Ζ Ξξάμε εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε». Ζ Ξξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 

Θνηλσληθφ Ρακείν) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

 

 

1.-Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο - Δηδηθή επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα λφκηκεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, κε ζπλάθεηα ζην πξνθεξπζζφκελν έξγν. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα θαησηέξσ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία ή ζε έλσζε ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ή 

πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζε απηήλ:  
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Α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(GPA) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 

2513/97 (ΦΔΚ Α΄ 139/1997).  

Β) Κνηλνπξαμίεο – πκπξάμεηο - Δλψζεηο κέιε ησλ νπνίσλ είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Οη Κνηλνπξαμίεο – πκπξάμεηο – Δλψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππνρξενχληαη λα 

πεξηβιεζνχλ κε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Σα κέιε απηψλ 

ησλ Κνηλνπξαμηψλ – πκπξάμεσλ – Δλψζεσλ επζχλνληαη, ην θαζέλα, έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ησλ Κνηλνπξαμηψλ – 

πκπξάμεσλ – Δλψζεσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλήο πξνζθνξάο, κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη, θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο 

θνηλήο πξνζθνξάο, κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη 

ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε ν νπνίνο πξέπεη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηελ Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

2. Γελ γίλνληαη δεθηνί: 

(α) Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ή 

Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ν 

απνθιεηζκφο ηνπο είλαη ελ ηζρχ. 

(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη ππήξμαλ έλνρνη ζνβαξνχ 

επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

(γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αλά πεξίπησζε. 

(δ) Όζνη (i) ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

θαη (ii) ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ή ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο ζπλζήθεο. 

(ε) Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 

(i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

(ii) Γσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

(iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

(iv) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991 γηα ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

3. Δηδηθή επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα: 

Ο ζπκκεηέρσλ ηεο παξ. 1 ζα πξέπεη, θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε, λα έρεη εθηειέζεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα παξφκνην έξγν, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 
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2.-Θξηηήξην θαηαθχξσζεο  

Η ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

πλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: έσο 25.550,00 € (εηθνζηπέληε ρηιηάδεο θαη 

πεληαθφζηα πελήληα επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ε ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 61 Ν. 4146/2013 ΦΔΚ Α 

90/18.4.2013). 

 

 

3.-Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ: Γεπηέξα, 20 Απξηιίνπ 2015, ψξα 10.00 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

ησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο εθνδηαζκέλσλ κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, ζην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο (2νο φξνθνο), Καξακανχλα 1, Πι. θξα, 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο. 

 

 

4.-Γεκνζηφηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί:  

 ζηε "Γηαχγεηα". 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΓ (http://www.greeklanguage.gr). 

 ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔΓ (2νο φξνθνο), Καξακανχλα 1, Πι. θξα, 55132 Καιακαξηά 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 

5.-Ρφπνο-Σξφλνο-Ρξφπνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηνπο, ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.) κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

ΚΔΓ, Καξακανχλα 1 (2νο φξνθνο), Πι. θξα, 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο. Θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία: Ξαξαζθεπή 17 Απξηιίνπ 2015, ψξα 15.00. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη. 

Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ Φαθέινπ 

Πξνζθνξάο ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ ΚΔΓ. 

 

 

6.- Ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ κέρξη 6 κήλεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 118/2007.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο κηθξφηεξεο ηεο παξαπάλσ 

αλαγξαθφκελεο ζα απνξξίπηνληαη. 
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7.-Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο. Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο (πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο) 

έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, ηδίσο φηαλ: 

 είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη 

αηξέζεηο, 

 έρεη μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο , δηνξζψζεηο πνπ θαζηζηνχλ αζαθή ηελ πξνζθνξά 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

 απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

 δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα 

ηεο παξνχζαο, 

 δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, 

 δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ, 

 νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

παξνχζα, 

 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ηνπ αηηνπκέλνπ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

 παξνπζηάδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

8.-Ρηκέο 

Οη ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε Δπξψ θαη λα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηηο 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ν 

νπνίνο βαξχλεη ην Έξγν.  

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 

 

 

9.-Ξαξαιαβή ηεπρψλ Γηαγσληζκνχ - Ξαξνρή Ππκπιεξσκαηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ & 

Γηεπθξηλίζεσλ  

Ξαξαιαβή ηεπρψλ Γηαγσληζκνχ:  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηα πξσηφηππα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ 

έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 09:00 έσο θαη 15:00. 

Δπίζεο, ε παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο είλαη δηαζέζηκα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο: http://www.greeklanguage.gr.  

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απνηεινχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο.  

Ξαξνρή Ππκπιεξσκαηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ/Γηεπθξηλίζεσλ:  

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/2007, 

απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ νη σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ , ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/2007. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο 

παξέρνληαη εγγξάθσο, κε αλάξηεζε ηνπο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

(http://www.greeklanguage.gr). (Τπεχζπλε Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Έξγσλ θ. Αηθ. Υαηδεζάββα ηει. 2310-459101, e-mail: centre@komvos.edu.gr). 
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10. Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ  

Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ 

δηνξγάλσζε κίαο (1) εκεξίδαο ζηε Θεζζαινλίθε (11 Ινπλίνπ 2015) θαη παξαγσγή πιηθνχ 

πξνβνιήο γηα ηελ εκεξίδα θαη ηελ πινπνηνχκελε Πξάμε. 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Πηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο: 

Τπνζηήξημε θαη πνηνηηθή αλάδεημε ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο 

γιψζζαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», πνπ 

πινπνηείηαη απφ ην ΚΔΓ.  

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην 

πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. 2007-2013  θαη  απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θάιπςήο ηνπ. 

 

 

11.-Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην ΚΔΓ, ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 

 

12.-Γηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ 

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 30.06.2015, κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Υσξίδεηαη δε ζηηο 

αθφινπζεο θάζεηο πινπνίεζεο:  

 Α' θάζε πινπνίεζεο: 

κία (1) εκεξίδα  ζηε Θεζζαινλίθε (11 Ινπλίνπ 2015) θαη παξαγσγή πιηθνχ πξνβνιήο γηα 

ηελ εκεξίδα θαη ηελ πινπνηνχκελε Πξάμε. 

Η ππνγξαθείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηείλεηαη απηνδίθαηα –θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα– 

εθφζνλ δνζεί ζρεηηθή παξάηαζε απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

13.-Πχληαμε Ξξνζθνξψλ  

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλνλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) 

αληίγξαθν, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Σν αληίηππν πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε πξσηφηππν 

πξέπεη λα έρεη ζπλερή αξίζκεζε ζειίδσλ θαη θάζε ζειίδα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο
1
. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

πξσηφηππν δηαθέξεη απφ ην αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν.  

ε εμσηεξηθή φςε ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

 Η ιέμε «Πξνζθνξά».  

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  

 Ο ηίηινο, ν αξηζκφο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα/ δηαγσληδφκελνπ, κε νξηζκφ ππεπζχλνπ επηθνηλσλίαο θαη 

ηαρπδξνκηθήο, θαζψο θαη ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο.  

Ο θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηνχο, ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο, ήηνη:  

Α) θξαγηζκέλν θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 14,  

                                                           
1
 Εθιζηάηαι η προζοτή ηων προζθερόνηων ζηα ακόλοσθα: η αρίθμηζη και η μονογραθή ηίθεηαι ζε κάθε 

ζελίδα τωριζηά. Σε περίπηωζη θύλλοσ (ποσ αποηελείηαι από 2 ζελίδες, μια εμπρόζθια και μια οπίζθια) 

πρέπει να αριθμούνηαι και να μονογράθονηαι και οι δύο ζελίδες ηοσ ίδιοσ θύλλοσ. Εθόζον η μία ζελίδα 

ηοσ ίδιοσ θύλλοσ είναι κενή, ηόηε ασηή η κενή ζελίδα δεν τρειάζεηαι να αριθμείηαι ούηε και να 
μονογράθεηαι. 
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Β) θξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

15 θαη  

Γ) θξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 16  

Οη επηκέξνπο σο άλσ θάθεινη θέξνπλ, πέξαλ απφ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, θαηά ηα 

νξηδφκελα παξαπάλσ, ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», αληίζηνηρα. 

 

 

14.-Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ ππνθαθέινπ κε ηελ έλδεημε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ». Σα ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ Πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο  

Ν ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη:  

Α. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν ή ε εηαηξεία πνπ απαξηίδεη ην δηαγσληδφκελν θαη πνπ ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. ηελ Αίηεζε, ε 

νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα δειψλνληαη 

επίζεο ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα ππνγξάθεηαη:  

α) γηα θπζηθά πξφζσπα, είηε απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν, είηε, εάλ απηφ 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κέζσ αληηπξνζψπνπ, απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπν απηνχ. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θέξεη ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δηνηθεηηθή αξρή, αλεμαξηήησο απφ ην πνηνο ηελ 

ππνγξάθεη. ε πεξίπησζε δε ππνγξαθήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ, απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή 

εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο ε νπνία ζα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ δηνηθεηηθή αξρή.  

β) γηα λνκηθά πξφζσπα, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. Γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή κε ηελ 

πξνζθνξά: α) ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

θαη ε ηπρφλ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζή ηνπ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο 

αλαθνξηθά κε ην φηη δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί πεξαηηέξσ ην ελ ιφγσ θαηαζηαηηθφ θαη 

βεβαίσζε κε ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη β) ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο/ 

πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ, θαηά ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνλ δηαγσληζκφ 

θαη εμνπζηνδνηείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ λα πξνβεί πξνο ηνχην ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

γ) γηα Κνηλνπξαμίεο, απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ζχκθσλα κε ην 

θνηλνπξαθηηθφ θαηαζηαηηθφ. Γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ σο άλσ θνηλνχ 

εθπξνζψπνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ 

θαηαζηαηηθνχ. Δάλ ε Κνηλνπξαμία δελ έρεη αθφκα ζπζηαζεί, ζηελ πεξίπησζε απηή, 

γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ σο άλσ εθπξνζψπνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή κε ηελ 

πξνζθνξά ησλ ζρεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, νη 

νπνίεο ζα θέξνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δηνηθεηηθή 

αξρή. Γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ελ ιφγσ εμνπζηνδνηήζεσλ εθαξκφδνληαη, 

αλαιφγσο, νη παξάγξαθνη Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηέο.  

δ) ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ή Έλσζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο χκπξαμεο ή Έλσζεο, 

εθαξκνδφκελεο, αλαιφγσο, νη παξάγξαθνη Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηέο, ή απφ θνηλφ 

εθπξφζσπν, εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία 

ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ πξνζθνξά. 
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Β. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα θέξεη ζεψξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δηνηθεηηθή αξρή θαη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζηελ 

νπνία:  

--Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

--Nα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο:  

1. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. 1 ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07, δειαδή: 

 γηα ην αδίθεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο δσξνδνθίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο απάηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 

1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ (νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο) ή ν πξφεδξφο ηνπο, θαζψο θαη ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ. 

 

2. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ. 

2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

4. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

5. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν νηθείν Δπηκειεηήξην. Καηά ηε δήισζε απηή ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αθξηβήο επσλπκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην 

νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη. 

6. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ηεο νπνίαο 

έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο, 

7. Όηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ, 

8. Όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή, 

9. Όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ, 

10. Όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δηαγσληζκνχο 

ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο ρψξεο, 

11. Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο 

ηνπ έξγνπ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

12. Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη 

απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

13. Όηη δελ έρεη δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, 

14. Όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη 
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15. Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

 

Γ. Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ, κέζσ αληηπξνζψπνπ ηνπο.  

 

Γ. Θαηάινγν κε ηα έξγα πνπ έρεη πινπνηήζεη  ηα ηειεπηαία ηξία (3)  έηε  ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο  (κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε) ψζηε λα δχλαηαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα εμαθξηβψζεη 

εάλ πιεξνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 (Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – Δηδηθή 

Δπαγγεικαηηθή Ιθαλφηεηα). 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο, ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε (εθηέιεζε 

ελφο παξφκνηνπ έξγνπ ηα ηειεπηαία  3 έηε)   κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ κέξνο ή 

ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ή χκπξαμε.  

Οη παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη Φνξέαο 

Γεκνζίνπ, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή, εάλ δε (ν 

απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη 

δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ο Καηάινγνο Έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 
Α/ Α ΠΕΛΑΣΗ ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΕΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΤΑ 
ΦΑΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ 

ΣΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΣΟ ΕΡΓΟ 

(πποϋπολογιζμόρ) 

ΣΟΙΥΕΙΟ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

(ηύπορ & 

ημ/νία) 

1         

2         
Όπνπ  

1. «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ»: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε εμέιημε 
2. «ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ»: πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο 

Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε, δήισζε ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 
 

 

15.-Ρερληθή Ξξνζθνξά  

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζθξαγηζκέλνπ ππνθαθέινπ 

κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα ζηνηρεία ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

Πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη γηα ηε δέζκεπζε ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.  

Γεληθέο επηζεκάλζεηο:  

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή 

έκκεζε αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη 

ηέηνην, ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά, Σερληθά Φπιιάδηα θαη Παξαξηήκαηα θηι. κε ζηνηρεία 

πνπ ν ίδηνο επηζπκεί θαη θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ Πξνζθνξά ηνπ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ 

ηεξνχλ φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο απνθιείνληαη.  

Γνκή ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο:  

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο Πξνθήξπμεο.  

ηε ζηήιε «Απάληεζε» ζπκπιεξψλεηαη ε ιέμε «λαη» ή «φρη», αλάινγα κε ην αλ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αηηνχκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

έξγνπ.  

Η θαηαθαηηθή ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζε φια ηα πεδία ηεο, απνηειεί 

πξνυπφζεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

 

 

16.-Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά  

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ππνγεγξακκέλε, εμσηεξηθά ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». To πξνηεηλφκελν 

αληάιιαγκα ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε 
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ηξεηο ζηήιεο ήηνη κηα ζηήιε ην αληάιιαγκα ρσξίο ΦΠΑ, άιιε ζηήιε ην αληάιιαγκα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ηέινο κηα ζηήιε γηα ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ («Πξφηππν Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο») ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο (ζεκ.: ζην έληππν, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη αλαθέξνπλ γηα θάζε πξνκήζεηα θαη 

ππεξεζία μερσξηζηά ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή).  

Γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ εάλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή 

θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν 

λα ηηο αηηηνινγήζεη. 

 

 

17.-Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

Σα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ηα εμήο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ ΠΓ 118/2007 :  

I. Απνζθξάγηζε Φαθέισλ Ξξνζθνξάο.  

Οη Φάθεινη Πξνζθνξψλ (Φ.Π.) απνζθξαγίδνληαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Φ.Π. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ.  

II. Αμηνιφγεζε Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο».  

Διέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα 

ζπκκεηνρήο.  

III. Αμηνιφγεζε Φαθέινπ «Ρερληθήο Ξξνζθνξάο».  

Γηα φζεο Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (βάζεη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο), ε αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε επφκελεο ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δ.Γ.Γ.  

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ, ε Δ.Γ.Γ. κπνξεί, δηα ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, λα θαιέζεη 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δψζεη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρεη ήδε ππνβάιιεη, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί. 

Επιζημαίνεηαι όηι η Αναθέηοςζα Απσή έσει, βάζει ηος Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 

18/25-01-2013), ηη διακπιηική εςσέπεια να εκδώζει μία και μόνη εκηελεζηή 

διοικηηική ππάξη για ηο ζηάδιο ελέγσος ηων δικαιολογηηικών και ηο ζηάδιο 

αξιολόγηζηρ ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ . 

IV. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε Φαθέινπ «Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο».  

Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο 

ηνπο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, γίλεηαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ.Γ., ζηελ νπνία 

έρνπλ θιεζεί κε fax ή κε e-mail, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εκέξα πξηλ ηελ απνζθξάγηζε, λα 

παξεπξίζθνληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ. ηε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

πξνζθνξά έρεη απνθιεηζηεί ζε πξνεγνχκελε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηφηε ν 

θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ αλνίγεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ ζα 

ππνβάινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππφ φξνπο ή αφξηζηε ή κε αληηζηνηρνχζα ζηα ζηνηρεία 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο ζα απνθιείνληαη.  

V. Ρειηθή θαηάηαμε ησλ Ξξνζθνξψλ θαη αλαθήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζή ηεο, ε Δ.Γ.Γ. θαηαηάζζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε 

πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά , βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Απφ ηνλ πίλαθα 

απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο, σο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Η Δ.Γ.Γ. 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ζπληάμεη 

πξαθηηθφ θαη ζα αλαθνηλψζεη εγγξάθσο, κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΓ ζηνπο 

πξνζθέξνληεο.  

VI. Απνηειέζκαηα-θαηαθχξσζε  

Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, θαζψο θαη ε 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ελψ ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΚΔΓ.  
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Η αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηεο θαηαθχξσζεο 

πξνο ηνλ Αλάδνρν, γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΚΔΓ. 

Επιζημαίνεηαι όηι η Αναθέηοςζα Απσή έσει, βάζει ηος Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 

18/25-01-2013), ηη διακπιηική εςσέπεια να εκδώζει μία και μόνη εκηελεζηή 

διοικηηική ππάξη για ηα αποηελέζμαηα ηος ζηαδίος ηηρ αξιολόγηζηρ ηηρ 

οικονομικήρ πποζθοπάρ  και ηος ζηαδίος ηος ελέγσος ηων δικαιολογηηικών 

καηακύπωζηρ . 

 

Οη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά 

ηελ θαηάζεζή ηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ 

θνηλή πξνζθνξά θαζέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εμ νινθιήξνπ 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

 

19.-Αθχξσζε / Καηαίσζε δηαγσληζκνχ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ ζπληξέρεη κηα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο αηηίεο:  

 Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα αζχκθνξν ή κε ηθαλνπνηεηηθφ  

 Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ν ζπλαγσληζκφο ππήξμε 

αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 

πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ ζπλαγσληζκνχ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί κνλνκεξψο θαη αδεκίσο ζηε καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αλ απηφ απαηηεζεί, ζην πιαίζην εμπγίαλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ 

εγθπθιίσλ 17917/14.4.2014 θαη 21198/6.5.2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε απφθαζεο αλάζεζεο ζχκβαζεο, πξηλ 

ηελ πξνεγνχκελε γλψκε ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

 

20.-Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:  

 

Α) Δάλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο:  

1) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, ήηνη:  

 γηα ην αδίθεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο δσξνδνθίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο απάηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

 γηα ην αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην 
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απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο,  

 

2) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: 

-φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο,  

-φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

-φηη δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ππφ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη  

-φηη δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, 

3) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ,  

4) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Β) Δάλ είλαη αιινδαπφο:  

1) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξηπηψζεσο 

Α1.  

2) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ Α2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  

3) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Γ) εάλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν εκεδαπφ ή αιινδαπφ:  

1) ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Α θαη Β. ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα εάλ είλαη 

εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν,  

2) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηα 

πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξίαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε εηαηξία) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
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Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκε θαη 

εηεξφξξπζκε εηαηξία) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 

Α1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

Γ) εάλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο:  

1) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Α1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  

2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Α2 θαη Α3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ηεο παξαγξάθνπ Β2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ Γ2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  

3) βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

 

E) Δάλ είλαη Έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε.  

Eάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο. ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 

21.-Δλζηάζεηο  

Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη 

λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο:  

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζίδνλ 

φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 

εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή 

δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε απηνχ. Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο 

ηεο.  
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γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πάξνρνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.  

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.  

4. Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, 

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα 

ηνπο.  

5. Ο πάξνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή 

κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  

Οη ελδερφκελεο ελζηάζεηο πνπ ζα αζθεζνχλ βάζεη ηνπ άξζ. 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζα 

εμεηαζηνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 38 

ηνπ ΠΓ. 118/2007.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο 

πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηεο ππφ παξνρή ππεξεζίαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δε κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν 

απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (παξάβνια 

απφ θάζε αηηία).  

 

 

22.-Θαηάξηηζε ζχκβαζεο  

Ο πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην Έξγν, είλαη ππνρξεσκέλνο, δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ, λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο 

αλαθνίλσζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην Έξγν.  

 

 

23.-Ρξφπνο πιεξσκήο-θξαηήζεηο  

Η πιεξσκή ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζα γίλεηαη κε 

βάζε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

1. Γελ θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ. 

2. Η ζπκβαηηθή ακνηβή ζα πιεξψλεηαη ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, εθφζνλ απηφο 

έρεη παξαδψζεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη νξηζηηθά παξαιάβεη ηα αληίζηνηρα 

παξαδνηέα.  

3. Η ζπκβαηηθή ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζε επξψ. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, 

επηβαξχλνπλ ηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν. 
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4. ε πεξίπησζε χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη 

πιεξσκέο ζα θαηαβιεζνχλ αλαινγηθά ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ ελ ιφγσ χκπξαμε, 

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

5. Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην παξφλ άξζξν. 

6. Η αλαζέηνπζα αξρή ζα εμνθιεί ην αληίηηκν ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. Καηά ηελ εμφθιεζε απηή 

ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

7. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ πιεξσκψλ απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξηλ απφ ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζεσξείηαη ππεξήκεξε 

σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ σο άλσ παξαζηαηηθψλ. 

8. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν λα θαηαβάιεη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 61 Ν. 

4146/2013 ΦΔΚ Α 90/18.4.2013).  

 

 

24. Ξαξαθνινχζεζε-Ξαξαιαβή Ξαξαδνηέσλ θαη Ξηζηνπνίεζε ηνπ Έξγνπ  

Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα έρεη ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ηνπ ΚΔΓ. Η νξηζηηθή πεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη 

κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαηεξήζεηο κέζα ζε δηάζηεκα πέληε 

(5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ.  

 

 

25.-Ρξνπνπνίεζε ηεο Πχκβαζεο  

Η ηξνπνπνίεζε ζπκβαηηθνχ φξνπ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κφλν φηαλ είηε ε δπλαηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο ή ζηα ινηπά ηεχρε είηε αθνξά 

επνπζηψδε φξν θαη δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά, ελφςεη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ.  

Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ζπκβαηηθνχ φξνπ ε νπνία αιινηψλεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν 

θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

 

 

26. Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ  

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΓ δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηαγγέιιεηαη ε 

ζχκβαζε, εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππαίηηα δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

αλάζεζεο. 

 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΘΔΓ 

 

 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ Λ. ΘΑΕΑΕΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλνλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. Ζ θαηαθαηηθή ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ 

Ππκκφξθσζεο πνπ αθνινπζνχλ, ζε φια ηα πεδία ηνπο, απνηειεί πξνυπφζεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο. 

 

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 11 ΗΝΛΗΝ 2015) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ 

 
α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ / ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΟΤ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

1 ΠΛΔΓΟΗΑΘΝΠ ΣΩΟΝΠ: 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκεξίδαο απαηηείηαη ε ελνηθίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν Ξελνδνρείνπ, κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: 
1.-Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ 
2.-Να δηαζέηεη ππνδνκέο γηα θηινμελία εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, θαη εηδηθφηεξα λα δηαζέηεη: 

 1 αίζνπζα 200 αηφκσλ ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο ψξεο 9.00-21.00  
3.-Δμνπιηζκφο αίζνπζαο: ε αίζνπζα λα είλαη  

α) θιηκαηηδφκελε 
β) εμνπιηζκέλε κε laptop θαη πξνβνιέα νζφλεο κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο PowerPoint, Laser pointer, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε (2 
ερεία, 1 εληζρπηήο, 1 θνλζφια ήρνπ, έλα κηθξφθσλν αλαινγίνπ, πέληε επηηξαπέδηα θαη έλα αζχξκαην), έδξα πξνεδξείνπ 
(ηνπιάρηζηνλ 3 αηφκσλ), αλαιφγην νκηιεηψλ, ελζχξκαηε ζχλδεζε δηαδηθηχνπ κε ειάρηζηε ηαρχηεηα upload 0,8Mbps-1Mbps, 
αζχξκαηε ζχλδεζε αλνηρηή ζηνπο επηζθέπηεο-ζπκκεηέρνληεο. 

4.-Σνπνζεζία: ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο  
5.-ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ λα ππνδειψλεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή κε ηελ ηνπνζέηεζε – αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αίζνπζα θαη ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θάζε ζρεηηθφ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο 
έγγξαθν – θείκελν. 
6.-Οη αίζνπζεο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηηο εθδειψζεηο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ θαη ην αληίζηνηρν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην. 
 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 
(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 

2 ΓΗΑΚΝΛΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ: 

Η δηακνλή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ίδην μελνδνρείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθδήισζε.  
Απαηηνχληαη: 
-10 κνλφθιηλα δσκάηηα, γηα 2 δηαλπθηεξεχζεηο  
(10/6/2015, 11/6/2015), κε πξσηλφ. 

 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 

3 ΠΗΡΗΠΖ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζα γίλνπλ 2 δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη βνπηήκαηα γηα 200 άηνκα έθαζην θαη έλα ειαθξχ γεχκα 
(κεζεκεξηαλφ) ζε κπνπθέ γηα 200 άηνκα. 
-Σα δηαιείκκαηα θαθέ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ θαθέ θίιηξνπ, ηζάη, λεξφ, ρπκνχο θξνχησλ, αλαςπθηηθά, βνπηήκαηα 
γιπθά θαη αικπξά.  
-Σν γεχκα ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ζάληνπηηο κπαγθέηαο κε 3 δηαθνξεηηθέο επηινγέο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζα είλαη γηα 
ρνξηνθάγνπο, θξνχηα επνρήο, δηάθνξα θέηθ ή άιια αξηνζθεπάζκαηα, αλαςπθηηθά θαη λεξά. 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 
(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο εκεξίδαο ζα ππάξρεη ζπλερψο θαθέο θίιηξνπ, ηζάη θαη λεξφ έμσ απφ ηελ αίζνπζα. Ο Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη λα κεξηκλήζεη γηα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ γηα ηελ νκαιή πξνζθνξά ηεο ζίηηζεο θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
εζηίαζεο. 
 

4 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ -  ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ: 
 Δμνπιηζκφο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο: Η/Τ κε γξήγνξε ζχλδεζε ζην internet, δπλαηφηεηα εθηχπσζεο, παξαγσγήο 

θσηναληηγξάθσλ θαη ρξήζεο ηειεθψλνπ/ fax. Η ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο θαηά ηελ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
άηνκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΚΔΓ). 

 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο αίζνπζαο (λεξφ, ινπινχδηα, νλφκαηα πξνέδξσλ/νκηιεηψλ θιπ). 
 Σερληθή ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 
(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 

5 ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΖΚΔΟΗΓΑΠ: 
 Πξνβνιή ηεο εκεξίδαο: αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ θαη αθηζψλ ζε δεκφζηα θηίξηα (π.ρ. Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο), πιεξνθφξεζε κέζσ εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ (δειηία ηχπνπ θαη δηαθεκηζηηθφ banner). Η εθπφλεζε 
δειηίσλ ηχπσλ ζα γίλεη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ εθδήισζε. Η θαηαρψξεζε ηεο εθδήισζεο ζα γίλεη ζε δχν (2) θαη’ 
ειάρηζηνλ δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Λήςε θσηνγξαθηψλ: θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ (έλαξμε, ιήμε, θεληξηθέο νκηιίεο). 

 Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ζπλζέζεη Φάθειν Ηκεξίδαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζχληνκε έθζεζε 
γηα ηελ εκεξίδα κε επηζπλαπηφκελν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πξφζθιεζε, θαηάινγν πξνζθεθιεκέλσλ, θαηάινγν 
ζπκκεηερφλησλ, πξφγξακκα, θαηάινγν κε ην πιηθφ πνπ δηαλεκήζεθε, ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ζηα ΜΜΔ 
(π.ρ. Γειηία Σχπνπ, θαηάινγν επαθψλ κε ΜΜΔ, δεκνζηεχκαηα Σχπνπ, θαηαρσξήζεηο ζε ηζηφηνπνπο, θ.ά.). Ο θάθεινο ζα 
παξαδνζεί ζε έληππε κνξθή (ζε δχν αλάηππα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

 
Πε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο (θπιιάδηα, πξνζθιήζεηο, ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο, θ.ιπ.) ζρεηηθά κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα 
δηαξζξσηηθά ηακεία ελέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη νξαηή κλεία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ρακείσλ (ΔΘΡ), θαζψο 
επίζεο θαη ην Δπξσπατθφ Έκβιεκα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επίζεο ηππσκέλν εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ  έκβιεκα. 

 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 
(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 

6 
 
 
 
 

 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΔΘΡΞΩΠΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ: 
 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΙΗΘΝ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

6.1 Αθίζεο -πιηθφ: Velvet 250γξ 
-δηαζηάζεηο: 50εθ Υ 70εθ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία 
 

1 είδνο 
χλνιν: 20 ηεκάρηα 

6.2 Φάθεινη 
αιιεινγξαθίαο 

Α' ΔΙΓΟ: 
-πιηθφ: 100γξ γξαθήο κε απηνθφιιεην θιείζηκν 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο θαη εθη. ζην απηί 
-αθνχια δηάζηαζεο  23εθ Υ 32εθ 
 

2 είδε 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 
(δηαγξάςηε 
αλαιφγσο) 
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Β' ΔΙΓΟ: 
-πιηθφ: 100γξ γξαθήο κε απηνθφιιεην θιείζηκν 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο θαη εθη. ζην απηί 
-δηαζηάζεηο: 11εθ Υ 23εθ κε εχθνιν άλνηγκα 
 

2 είδε 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

6.3 Banner -πιηθφ: απφ πιαζηηθφ ηχπνπ κνπζακά, 
κε κεηαιιηθφ κεραληζκφ roll‐up & απηνζηήξηθην 

-δηαζηάζεηο: 150εθ Υ 80εθ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο 
 

2 είδε 
χλνιν: 4 ηεκάρηα 

6.4 Πξφγξακκα 

εκεξίδαο 

Γίπηπρν  

-δηαζηάζεηο: 14εθ X 21εθ (αλνηρηφ ζε αλάπηπγκα 21εθ Υ 29εθ) 
-πιηθφ: velvet mat 170γξ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία, 2φςεηο 
 

1 είδνο 

χλνιν: 300 ηεκάρηα 

6.5 Βηβιίν πεξηιήςεσλ 

εκεξίδαο 

-δηάζηαζε βηβιίνπ:17εθ X 24εθ 

-ζειίδεο βηβιίνπ: 16 
-ραξηί ζψκαηνο: 90γξ γξαθήο  
-ραξηί εμσθχιινπ 170γξ velvet ή illustration, κε απηηά 
-ρξψκαηα εθηχπσζεο ζψκαηνο 1 (Α/Μ) (80% θείκελν, 
πεξηιακβάλνληαη εηθφλεο θαη screenshots)  
-ρξψκαηα εθηχπσζεο εμσθχιινπ (4/ρξσκία) + ΜΑΣ πιαζηηθνπνίεζε  

-ζειηδνπνίεζε, εθηχπσζε & βηβιηνδεζία ζπξξαθήο θισζηήο ζην 

ηππνγξαθείν 
 

1 είδνο 

χλνιν: 300 ηεκάρηα 

6.6 Σζάληεο 
πθαζκάηηλεο 

-πιηθφ: παλί βακβαθεξφ κνλφρξσκν 
-δηαζηάζεηο: 46εθ Υ 42εθ κε 2 ρεξνχιηα 60εθ έθαζην 
-εθηχπσζε: κεηαμνηππία,  2 ρξψκαηα, κία φςε 

1 είδνο 
χλνιν: 1.000 ηεκάρηα 

6.7 Κνλθάξδεο 
αλακλεζηηθέο κε 
παξακάλα ζην πίζσ 
κέξνο 

-πιηθφ: καιαθφ κέηαιιν κε ελζσκαησκέλε παξακάλα ζην πίζσ 
κέξνο 
-δηαζηάζεηο: 4,1εθ  Υ 4,1εθ 
-εθηχπσζε: κε ινγφηππν 2 ρξψκαηα, ρψξνο εθηχπσζεο 4εθ Υ 4εθ 

1 είδνο 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 
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6.8 αθνχιεο κε 
εθηχπσζε 
ινγφηππνπ 

-πιηθφ: pvc, πςειήο ξνήο (ζθιεξφ) πνιπαηζπιέλην (HDPE) 
-ρεξνχιη: soft loop (εχθακπην ρεξάθη) 
-δηαζηάζεηο: 50εθ Υ 40εθ ρσξίο πηέηα/θπζνχλα ζην θάησ κέξνο, 
πάρνο 90 κηθξά (κ / micron), 
-εθηχπσζε:  κε ινγφηππν, καη δηρξσκία θαη ζηηο δχν φςεηο (ζε 

ιεπθφ ρξψκα βάζεο ζαθνχιαο)  
 
 
 

1 είδνο 
χλνιν: 10.000 ηεκάρηα 

6.9 Βξαρηφιηα ζηιηθφλεο -πιηθφ: ζηιηθφλεο  pantone 
-δηαζηάζεηο: 190 Υ 12 Υ 2mm 

-εθηχπσζε:  κε αλάγιπθν ινγφηππν 2 ρξψκαηα πεξηκεηξηθά 

1 είδνο 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: ΑΗΡΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 

 

 
ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 11 ΗΝΛΗΝ 2015) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ 
ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ, 
 

ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο: πνζηήξημε θαη πνηνηηθή αλάδεημε 

ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» 
 

 

 

ΘΟΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΔΟΓΝ: ……………………………………………………………………………..  

Πιήξεο νλνκαζία: ……………………………………………………………………………………………………………  

Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………………………………………………………………  

Σειέθσλν: ……………………………… 

Fax: ………………………………………… 

E-mail: …………………………………….  

 

 

ΞΔΘΛΝΠ ΔΟΓΝ:  

Ολνκαηεπψλπκν: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Σειέθσλν: ……………………………… 

Fax: ………………………………………… 

E-mail: ……………………………………. 

 

 

 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 

 

 

 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ θχξηνπ αλάδνρνπ θνξέα  

(λνκηθά δεζκεπηηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ θνξέα) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ: ΞΟΝΡΞΝ ΞΗΛΑΘΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΚΗΑΠ (1) 

ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 11 ΗΝΛΗΝ 2015) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ. 

 

 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

Ξνζφ ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

1 ΠΛΔΓΟΗΑΘΝΠ ΣΩΟΝΠ 
 
 

   

2 ΓΗΑΚΝΛΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ 

 
 

   

3 ΠΗΡΗΠΖ 
 
 

   

4 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ -  ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 
 

   

5 ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

ΡΖΠ ΖΚΔΟΗΓΑΠ 
 

   

6 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ KAI ΔΘΡΞΩΠΖ 
ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ 
ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ 

   

 ΠΛΝΙΝ :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ θχξηνπ αλάδνρνπ θνξέα  

(λνκηθά δεζκεπηηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ θνξέα) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ: ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

ήκεξα ζηε Θεζζαινλίθε,__________ 2015 εκέξα ______________, κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ: αθελφο ην Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ πνπ 

εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε, νδφο Καξακανχλα 1, Πι. θξά, ΣΚ 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο, 

Α.Φ.Μ. …………………., Γ.Ο.Τ. Καιακαξηάο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ θ. Ισάλλε Ν. Καδάδε, θαινχκελν θαησηέξσ ράξηλ ζπληνκίαο 

«ΘΔΓ» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη αθεηέξνπ ε εηαηξεία : «___________» κε δ.η. : 

«__________», Α.Φ.Μ.:___________, Γ.Ο.Τ.: ___________, πνπ εδξεχεη ζηελ 

_____________, νδφο _______, αξ_________, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ/ηελ__________, ηνπ______, Α.Φ.Μ________, Γ.Ο.Τ.:________ θαη 

Α.Γ.Σ.:___________, θαινχκελε θαησηέξσ ράξηλ ζπληνκίαο σο «Αλάδνρνο», αθνχ έιαβαλ 

ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. _________ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΓ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ:  

 

ΔΗΠΑΓΩΓΖ  

1. Γπλάκεη ηεο ππ. Αξηζ. ___________ πξνθήξπμεο, ην ΚΔΓ πξνθήξπμε πξφρεηξν δηαγσληζκφ 

γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν: "……..…", ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο "………..", ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ______________. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ δπλάκεη 

ηνπ απφ _____________πξαθηηθνχ ηεο εηζεγήζεθε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

ηε ζπλέρεηα θαη θαηφπηλ ηεο ππ. Αξηζ. _____________ Απφθαζήο ηνπ, ην Γ.. ηνπ ΚΔΓ, 

απνθάζηζε ηελ αλάζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν.  

2. Η παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. ηε ζχκβαζε απηή πξνζαξηψληαη ε Γηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ηα 

νπνία νλνκάδνληαη ζπκβαηηθά ηεχρε. Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 

παξαηεξήζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, κε βάζε 

ηα νπνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, έρνπλ ηελ παξαθάησ ζεηξά ηζρχνο ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ:  

1. Η ζχκβαζε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο  

2. Η Γηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο,  

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,  

4. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη  

5. Οη παξαηεξήζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Παξαιαβήο-Παξαθνινχζεζεο 

ηνπ Έξγνπ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 1  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ – ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ  

1.1 Σν ΚΔΓ (Ν.Π.Ι.Γ., επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ), πινπνηεί ην έξγν κε MIS "……..", ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – ΔΚΣ) θαη Δζληθνχο Πφξνπο.  

Σν ΚΔΓ αλαζέηεη ζηελ αλάδνρν Δηαηξία ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:  "……..…", ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο "………..".  

Σν Αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ …………….: 

"……………." 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο "………", πνπ πινπνηείηαη απφ ην ΚΔΓ.  

Η ππνζηήξημε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΚΔΓ) 

πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θάιπςεο.  

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηελ απφ ________ 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. 

1.2 Παξαδνηέα ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ηα παξαθάησ: 
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ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 11 ΗΝΛΗΝ 2015) ΘΑΗ 

ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ ΞΟΑΜΖ 

 
α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ / ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΟΤ 

 

1 ΠΛΔΓΟΗΑΘΝΠ ΣΩΟΝΠ: 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκεξίδαο απαηηείηαη ε ελνηθίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν Ξελνδνρείνπ, κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο: 
1.-Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ 
2.-Να δηαζέηεη ππνδνκέο γηα θηινμελία εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, θαη εηδηθφηεξα λα δηαζέηεη: 

 1 αίζνπζα 200 αηφκσλ ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο ψξεο 9.00-21.00  
3.-Δμνπιηζκφο αίζνπζαο: ε αίζνπζα λα είλαη  
α) θιηκαηηδφκελε 
β) εμνπιηζκέλε κε laptop θαη πξνβνιέα νζφλεο κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο PowerPoint, Laser pointer, 
κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε (2 ερεία, 1 εληζρπηήο, 1 θνλζφια ήρνπ, έλα κηθξφθσλν αλαινγίνπ, πέληε επηηξαπέδηα 
θαη έλα αζχξκαην), έδξα πξνεδξείνπ (ηνπιάρηζηνλ 3 αηφκσλ), αλαιφγην νκηιεηψλ, ελζχξκαηε ζχλδεζε 
δηαδηθηχνπ κε ειάρηζηε ηαρχηεηα upload 0,8Mbps-1Mbps, αζχξκαηε ζχλδεζε αλνηρηή ζηνπο επηζθέπηεο-
ζπκκεηέρνληεο. 
4.-Σνπνζεζία: ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο  

5.-ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ λα ππνδειψλεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή κε ηελ ηνπνζέηεζε – αλάξηεζε ηεο 
ζεκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αίζνπζα θαη ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θάζε ζρεηηθφ κε 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο έγγξαθν – θείκελν. 
6.-Οη αίζνπζεο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηηο εθδειψζεηο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. 
γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ θαη ην αληίζηνηρν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην. 
 

2 ΓΗΑΚΝΛΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ: 
Η δηακνλή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ίδην μελνδνρείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθδήισζε.  
Απαηηνχληαη: 
-10 κνλφθιηλα δσκάηηα, γηα 2 δηαλπθηεξεχζεηο  
(10/6/2015, 11/6/2015), κε πξσηλφ. 
 

3 ΠΗΡΗΠΖ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζα γίλνπλ 2 δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη βνπηήκαηα γηα 200 άηνκα έθαζην θαη έλα 
ειαθξχ γεχκα (κεζεκεξηαλφ) ζε κπνπθέ γηα 200 άηνκα. 
-Σα δηαιείκκαηα θαθέ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ θαθέ θίιηξνπ, ηζάη, λεξφ, ρπκνχο θξνχησλ, 
αλαςπθηηθά, βνπηήκαηα γιπθά θαη αικπξά.  
-Σν γεχκα ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ζάληνπηηο κπαγθέηαο κε 3 δηαθνξεηηθέο επηινγέο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα 
ζα είλαη γηα ρνξηνθάγνπο, θξνχηα επνρήο, δηάθνξα θέηθ ή άιια αξηνζθεπάζκαηα, αλαςπθηηθά θαη λεξά. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο εκεξίδαο ζα ππάξρεη ζπλερψο θαθέο θίιηξνπ, ηζάη θαη λεξφ έμσ απφ ηελ 
αίζνπζα. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα κεξηκλήζεη γηα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ νκαιή πξνζθνξά ηεο ζίηηζεο θαη νηηδήπνηε άιιν 
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο. 
 

4 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ -  ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ: 
 Δμνπιηζκφο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο: Η/Τ κε γξήγνξε ζχλδεζε ζην internet, δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο, παξαγσγήο θσηναληηγξάθσλ θαη ρξήζεο ηειεθψλνπ/ fax. Η ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο 
θαηά ηελ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΚΔΓ). 

 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο αίζνπζαο (λεξφ, ινπινχδηα, νλφκαηα πξνέδξσλ/νκηιεηψλ θιπ). 
 Σερληθή ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο 

5 ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΖΚΔΟΗΓΑΠ: 
 Πξνβνιή ηεο εκεξίδαο: αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ θαη αθηζψλ ζε δεκφζηα θηίξηα (π.ρ. Γηεπζχλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), πιεξνθφξεζε κέζσ εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ (δειηία ηχπνπ 
θαη δηαθεκηζηηθφ banner). Η εθπφλεζε δειηίσλ ηχπσλ ζα γίλεη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ εθδήισζε. 
Η θαηαρψξεζε ηεο εθδήισζεο ζα γίλεη ζε δχν (2) θαη’ ειάρηζηνλ δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά 
πεξηβάιινληα πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Λήςε θσηνγξαθηψλ: θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ (έλαξμε, ιήμε, θεληξηθέο νκηιίεο). 
 Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ζπλζέζεη Φάθειν Ηκεξίδαο, ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ζχληνκε έθζεζε γηα ηελ εκεξίδα κε επηζπλαπηφκελν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πξφζθιεζε, 
θαηάινγν πξνζθεθιεκέλσλ, θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, πξφγξακκα, θαηάινγν κε ην πιηθφ πνπ 
δηαλεκήζεθε, ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ζηα ΜΜΔ (π.ρ. Γειηία Σχπνπ, θαηάινγν επαθψλ 
κε ΜΜΔ, δεκνζηεχκαηα Σχπνπ, θαηαρσξήζεηο ζε ηζηφηνπνπο, θ.ά.). Ο θάθεινο ζα παξαδνζεί ζε έληππε 
κνξθή (ζε δχν αλάηππα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

 
Πε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο (θπιιάδηα, πξνζθιήζεηο, ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο, θ.ιπ.) ζρεηηθά κε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ελέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη νξαηή κλεία ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ρακείσλ (ΔΘΡ), θαζψο επίζεο θαη ην Δπξσπατθφ 
Έκβιεκα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επίζεο ηππσκέλν εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ  έκβιεκα. 
 

6 
 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΔΘΡΞΩΠΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ: 
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α/α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΙΗΘΝ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

6.1 Αθίζεο -πιηθφ: Velvet 250γξ 
-δηαζηάζεηο: 50εθ Υ 70εθ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία 
 

1 είδνο 
χλνιν: 20 ηεκάρηα 

6.2 Φάθεινη 
αιιεινγξαθίαο 

Α' ΔΙΓΟ: 
-πιηθφ: 100γξ γξαθήο κε απηνθφιιεην θιείζηκν 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο θαη εθη. ζην απηί 
-αθνχια δηάζηαζεο  23εθ Υ 32εθ 
 

2 είδε 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

Β' ΔΙΓΟ: 
-πιηθφ: 100γξ γξαθήο κε απηνθφιιεην θιείζηκν 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο θαη εθη. ζην απηί 
-δηαζηάζεηο: 11εθ Υ 23εθ κε εχθνιν άλνηγκα 
 

2 είδε 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

6.3 Banner -πιηθφ: απφ πιαζηηθφ ηχπνπ κνπζακά, 
κε κεηαιιηθφ κεραληζκφ roll‐up & απηνζηήξηθην 

-δηαζηάζεηο: 150εθ Υ 80εθ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία κηαο φςεο 
 

2 είδε 
χλνιν: 4 ηεκάρηα 

6.4 Πξφγξακκα 
εκεξίδαο 

Γίπηπρν  
-δηαζηάζεηο: 14εθ X 21εθ (αλνηρηφ ζε αλάπηπγκα 21εθ Υ 
29εθ) 

-πιηθφ: velvet mat 170γξ 
-εθηχπσζε: 4/ρξσκία, 2φςεηο 
 

1 είδνο 
χλνιν: 300 ηεκάρηα 

6.5 Βηβιίν 
πεξηιήςεσλ 
εκεξίδαο 

-δηάζηαζε βηβιίνπ:17εθ X 24εθ 
-ζειίδεο βηβιίνπ: 16 
-ραξηί ζψκαηνο: 90γξ γξαθήο  
-ραξηί εμσθχιινπ 170γξ velvet ή illustration, κε απηηά 
-ρξψκαηα εθηχπσζεο ζψκαηνο 1 (Α/Μ) (80% θείκελν, 
πεξηιακβάλνληαη εηθφλεο θαη screenshots)  
-ρξψκαηα εθηχπσζεο εμσθχιινπ (4/ρξσκία) + ΜΑΣ 
πιαζηηθνπνίεζε  
-ζειηδνπνίεζε, εθηχπσζε & βηβιηνδεζία ζπξξαθήο 
θισζηήο ζην ηππνγξαθείν 
 

1 είδνο 
χλνιν: 300 ηεκάρηα 

6.6 Σζάληεο 
πθαζκάηηλεο 

-πιηθφ: παλί βακβαθεξφ κνλφρξσκν 
-δηαζηάζεηο: 46εθ Υ 42εθ κε 2 ρεξνχιηα 60εθ έθαζην 
-εθηχπσζε: κεηαμνηππία,  2 ρξψκαηα, κία φςε 

1 είδνο 
χλνιν: 1.000 ηεκάρηα 

6.7 Κνλθάξδεο 
αλακλεζηηθέο 
κε παξακάλα 
ζην πίζσ 
κέξνο 

-πιηθφ: καιαθφ κέηαιιν κε ελζσκαησκέλε παξακάλα 
ζην πίζσ κέξνο 
-δηαζηάζεηο: 4,1εθ  Υ 4,1εθ 
-εθηχπσζε: κε ινγφηππν 2 ρξψκαηα, ρψξνο εθηχπσζεο 

4εθ Υ 4εθ 

1 είδνο 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

6.8 αθνχιεο κε 
εθηχπσζε 
ινγφηππνπ 

-πιηθφ: pvc, πςειήο ξνήο (ζθιεξφ) πνιπαηζπιέλην 
(HDPE) 
-ρεξνχιη: soft loop (εχθακπην ρεξάθη) 
-δηαζηάζεηο: 50εθ Υ 40εθ ρσξίο πηέηα/θπζνχλα ζην 
θάησ κέξνο, πάρνο 90 κηθξά (κ / micron), 
-εθηχπσζε:  κε ινγφηππν, καη δηρξσκία θαη ζηηο δχν 
φςεηο (ζε ιεπθφ ρξψκα βάζεο ζαθνχιαο)  
 
 
 

1 είδνο 
χλνιν: 10.000 ηεκάρηα 

6.9 Βξαρηφιηα 
ζηιηθφλεο 

-πιηθφ: ζηιηθφλεο  pantone 
-δηαζηάζεηο: 190 Υ 12 Υ 2mm 
-εθηχπσζε:  κε αλάγιπθν ινγφηππν 2 ρξψκαηα 
πεξηκεηξηθά 

1 είδνο 
χλνιν: 2.000 ηεκάρηα 

 

 

 

1.3 Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ γίλεηαη είηε απφ ηελ έδξα ηνπ αλαδφρνπ είηε κε ηελ επηηφπηα παξνπζία 

ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή φπνπ αιινχ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηνξγάλσζεο ησλ δχν εθδειψζεσλ. 
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1.4 Σν Έξγν ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ζην 

Παξάξηεκά ηεο, ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή 

δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2  

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

2.1 Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 30.06.2015, κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

2.2 Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε 

νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κεηά απφ ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη εμαληιεζεί ε αλψηαηε ζπκθσλεζείζα 

ακνηβή, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3  

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΔΟΓΝ  

3.1 Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ (ΔΠΠΔ) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε θαη ηεο αλαηίζεληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 4  

ΔΘΣΩΟΖΠΖ-ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ-ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

4.1 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο 

ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα 

εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

4.2 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε 

εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε.  

4.3 Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη 

απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 5  

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  

5.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε 

δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

5.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

αλαθνίλσζε ή δεκνζίεπζε πξνο ηξίηνπο νησλδήπνηε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, εγγξάθσλ θαη 

γεληθά νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ζρεηηθνχ κε ηηο ππεξεζίεο, ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα ζηνηρείσλ ζηα νπνία 

έρεη πξφζβαζε ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ΚΔΓ. Η αλάδνρνο Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο σο άλσ 

πεξηγξαθείζεο πιεξνθνξίεο θαη κφλν ζην αλαγθαίν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη 

ζρεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

5.3 Ο Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ πεξηέιζεη ή πξφθεηηαη λα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ ΚΔΓ. 

πλεπψο απαγνξεχεηαη ζε απηφλ λα αλαθνηλψλεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε κε ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε. Ο Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη θαη ζπλνκνινγεί φηη ην Έξγν θαζψο θαη φιν ην 
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πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί θαηά ηε πινπνίεζή ηνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην ΚΔΓ θαη απνηειεί 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ.  

5.4 Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή 

πξνθείκελνπ λα απνθνκίζεη φθεινο, πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο ηνπ, ν ίδηνο ή άιιν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

Σν παξφλ άξζξν παξακέλεη ζε ηζρχ γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ιχζε ηνπ 

παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 6  

ΑΠΦΑΙΗΠΖ  

6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη κεξηκλά 

φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην.  

6.2 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί 

ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 7  

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ  

7.1 Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεη πιήξσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα θάζε δεκία πνπ ελδερνκέλσο 

πξνμελεζεί ζε απηήλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

απηφλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

7.2 Ο Αλάδνρνο ζπλδξάκεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο 

θάζε αληηδηθίαο, εμψδηθεο ή δηθαζηηθήο, κε ηξίηνπο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

αδπλακία ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 8  

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

8.1 Αλ ν Αλάδνρνο δελ πινπνηήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ή ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, ρσξίο φριεζε θαη 

αλεμάξηεηα απφ άιια δηθαηψκαηα πνπ ηεο παξέρεη ε χκβαζε, πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία έιεγε ε πξνζεζκία εθηέιεζεο ή ε 

κεηάζεζή ηεο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία νινθιεξψζεθε πξάγκαηη ε εθηέιεζε, θαηά 

πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηνπ Έξγνπ ζην νπνίν αθνξά θαη ηνπ κέξνπο 

ηνπ Έξγνπ ην νπνίν επεξεάδεηαη ρξνληθά απφ ηελ θαζπζηέξεζε θαη κέρξη πνζνζηνχ 10% ηεο 

πκβαηηθήο ηηκήο απηψλ.  

8.2 ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε ζπλνιηθά ππνινγηδφκελε πκβαηηθή 

Απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ηεο πκβαηηθήο Σηκήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη, αθνχ εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ Αλάδνρν, λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη 

ηνλ Αλάδνρν έθπησην.  

8.3 Αλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ πάλσ απφ δχν (2) 

εκέξεο σο πξνο ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ χκβαζε θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ.  

8.4 Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί, επηπιένλ ησλ παξαπάλσ ξεηξψλ, θάζε άιιν λφκηκν δηθαίσκα 

απνδεκηψζεψο ηνπ γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ άξλεζε ή αδπλακία ηνπ 

αλαδφρνπ λα εθηειέζεη πιήξσο ηηο ζπκθσλεζείζεο εξγαζίεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

αλσηέξαο βίαο.  

8.5 Οη πνηληθέο ξήηξεο κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ κε παξαθξάηεζε απφ ηελ ακνηβή ηνπ 

Αλαδφρνπ.  
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8.6 Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη 

φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ ΠΓ 

118/2007 ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9  

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

9.1 Ο Αλάδνρνο δειψλεη φηη πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ, είρε ιάβεη ππφςε φιν ηα 

αλαγθαία ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο θαη ζπλεπψο, ζην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ έμνδα θαη θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ην ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη φηη θακία 

αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

δειψλεη φηη παξαηηείηαη απ’ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα άξζξα 388, 696 & 697 

ηνπ Α.Κ.  

9.2 Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β. θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ 

αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ν νπνίνο 

πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10  

ΡΗΚΖΚΑ  

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ Αλαδφρνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ________(_________) πιένλ Φ.Π.Α _____% 

ήηνη______(______) θαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ________(________).  

ην αλσηέξσ ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 11  

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

11.1 Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζα γίλεηαη κε 

βάζε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

1. Γελ θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ. 

2. Η ζπκβαηηθή ακνηβή ζα πιεξψλεηαη ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, εθφζνλ απηφο 

έρεη παξαδψζεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη νξηζηηθά παξαιάβεη ηα αληίζηνηρα 

παξαδνηέα. 

3. Η ζπκβαηηθή ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζε επξψ. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, 

επηβαξχλνπλ ηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν. 

4. ε πεξίπησζε χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη 

πιεξσκέο ζα θαηαβιεζνχλ αλαινγηθά ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ ελ ιφγσ χκπξαμε, 

Κνηλνπξαμία ή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

5. Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην παξφλ άξζξν. 

6. Η αλαζέηνπζα αξρή ζα εμνθιεί ην αληίηηκν ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. Καηά ηελ εμφθιεζε απηή 

ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 
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7. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ πιεξσκψλ απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξηλ απφ ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζεσξείηαη ππεξήκεξε 

σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ σο άλσ παξαζηαηηθψλ. 

11.2 Δπηπιένλ ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4146/18-4-2013, άξζξν 61, παξάγξαθνο 5, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν λα θαηαβάιεη θξάηεζε χςνπο 0,10%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.  

11.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα πξνρσξεί ζε θακία πιεξσκή εάλ ηα παξαδνηέα πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαιψο θαη δελ έρνπλ παξαδνζεί κε βάζε ηα φζα ζα 

πξνβιέπεη ε παξνχζα χκβαζε.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 12  

ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ  

12.1 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Ο Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

β) Ο Αλάδνρνο αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο Δληνιέο.  

γ) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

δ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή 

ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

ε) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ.  

ζη) ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ εηδηθψο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ζην Π.Γ. 

118/2007.  

12.2 Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ 

ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ 

δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, 

εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ 

παξάβαζε ζεξαπεπζείζα.  

12.3 Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα 

ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ θαη εξγαζηψλ.  

β) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην.  

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ 

αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο.  

12.4 Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα 

κε ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ.  

12.5 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα 

θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο πκβαηηθήο Σηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 13  

ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ  
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13.1 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

13.2 Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) 

πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο 

ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 14  

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

14.1 Η ηξνπνπνίεζε ζπκβαηηθνχ φξνπ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κφλν φηαλ είηε ε δπλαηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο ή ζηα ινηπά ηεχρε είηε αθνξά 

επνπζηψδε φξν θαη δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά, ελφςεη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ.  

14.2 Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ζπκβαηηθνχ φξνπ ε νπνία αιινηψλεη ην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 15  

ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ  

15.1 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.  

15.2 Οη επηθεθαιίδεο ησλ φξσλ έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθά πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ζπκθσλίαο νχηε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

15.3 Η παξνχζα ζχκβαζε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο εξκελεχεηαη σο εληαίν θαη αλαπφζπαζην 

ζχλνιν.  

15.4 Η παξνχζα ζχκβαζε, θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν εγγξάθσο 

απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε θάζε πεξίπησζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ 

πξνδηαγξάθεθε.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 16  

ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ - ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ  

16.1 Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην.  

16.2 Η Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε 

θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

16.3 ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε.  

Η παξνχζα ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα ηα νπνία ππνγξάθηεθαλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο.  
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