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Αθηνών» 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε Ευρώ 
(113.315,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (23%), ενενήντα χιλιάδες 
πεντακόσια Ευρώ (90.500,00€). 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δωδεκα (12) Μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από Εθνικούς 
Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013, ΟΠΣ 374115 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/09/2013 και ώρα 17:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

03/09/2013 και ώρα 10:00 

http://www.mdmgreece.gr/
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σαπφούς 12, 105 53  Αθήνα 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – 
Ελληνική Αντιπροσωπεία»Υπουργείο  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

Υπηρεσίες Διαφήμισης, Κατηγορία 13 CPC 87110 έως  
87190 και CPV 79341000-6, Υπηρεσίες Εκτύπωσης, 
Κατηγορία 15 CPC 88442 & CPV 79810000-5, Υπηρεσίες 
Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Διαφήμισης, Κατηγορία 
13, CPC 87120 και CPV 79341100-7 και Υπηρεσίες 
Προώθησης, Κατηγορία 13, CPC 87190 και CPV 79342200-5.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

1.1.1. Ο παρόν δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από το Μη Κερδοσκοπικό 
Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υποστηρικτικών ενεργειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της 
Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών 
Αναγκών Παίδων Αθηνών». 

1.1.2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 78, του ΠΔ 
60/2007: Παράρτημα ΙΙ Α, Υπηρεσίες Διαφήμισης, Κατηγορία 13 CPC 87110 έως  87190 
και CPV 79341000-6, Υπηρεσίες Εκτύπωσης, Κατηγορία 15 CPC 88442 & CPV 79810000-5, 
Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Διαφήμισης, Κατηγορία 13, CPC 87120 και 
CPV 79341100-7 και Υπηρεσίες Προώθησης, Κατηγορία 13, CPC 87190 και CPV 79342200-
5. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ» της παρούσης. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

1.2 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου 

1.2.1 Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων 
τριακοσίων δεκαπέντε  Ευρώ (€ 111.315,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και 
περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης (αμοιβές, και 
άλλους φόρους, τέλη, κλπ). 

1.2.2 Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

1.2.3 Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

1.2.4 Για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και τη συμμετοχή περιφερειακών μέσων του εσωτερικού θα 
τηρηθούν τα όρια των ποσοστών και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Π.Δ 
261/1997 (ΦΕΚ Α΄ 186/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008. 

1.2.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά 
πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης, κατά τους όρους του άρθρου 34 του Π.Δ. 
118/2007. 

1.2.6 Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 
προαναφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 
δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 
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1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

α) Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 
Αντιπροσωπεία»  

β) Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:  

- Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα 

- Τηλέφωνο: 210 3213150 

- Fax: 210 3213850 

- E-mail: info@mdmgreece.gr   

- Πληροφορίες: Ευγενία Θάνου 

 

1.4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν.2286/95  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/01.02.1995),  

2. Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς κι άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ 
159/Α/1995). 

3. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995). 

4. Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 66/Α/1996). 

5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 
του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά. 

6. Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 
186/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με τους Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003), Ν. 
3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006) και Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05.-8.2008). 

7. Π.Δ. 346/1998, άρθρα 35 παρ.1 και 36 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το 
Κοινοτικό Δίκαιο σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών κι 
ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 1999» 
(ΦΕΚ 230/Α/1998). 

8. Ν. 3310/2005 «Μέτρα για διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005). 

9. Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α/2006). 

10. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος & εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

mailto:info@mdmgreece.gr
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προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007). 

11. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, 
προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

12. Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

13. ΚΥΑ 20977/2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23.08.2007). 

14. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας & 
Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 

15. Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010). 

16. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010). 

17. Το Ν. 3871/2010  «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη 
υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010). 

18. Ν. 3886/2010 «Δικαστική  Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών κι υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010). 

19. Tη με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).  

20. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας των ΓτΚ 

21. Το με αριθμ. Πρωτ: 1003 - 27/03/2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ 

22. Την υπ. αριθμ. 1005-27/03/2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - 
Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» 

23. Απόφαση προέγκρισης με Α.Π. 611/φ. προεγκ. 374115_2 /04-07-2013, της ΕΥΤΥΚΑ.  

24. Την με Α.Π. 1092Β / 12.07.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικό 
Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», που αφορά την έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

 

1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 
24/07/2013.  

2. Στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την 24/07/2013. 
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3. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mdmgreece.gr στις 24/07/2013. 

4. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση http://www.ygeia-pronoia.gr.  

 

1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 02/09/2013 και ώρα 17:00μμ στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

1.7 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την ιστοδελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.mdmgreece.gr. 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 
αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 
Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 
και την 19/08/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη 
Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 
των Προσφορών, ήτοι 26/08/2013.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα 
έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.mdmgreece.gr).  

 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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ΜΕΡΟΣ Β-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.1 Σύντομη παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μία Μη Κυβερνητική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική 
διεθνής οργάνωση. Iδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, μετέπειτα 
Υπουργό Υγείας και Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα 
ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των Μη-Κυβερνητικών 
Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του 
Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή 
οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική 
Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, 
διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν 
μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά τμήματα (Γερμανία, 
Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, 
Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή). Συμπληρώνοντας 22 χρόνια συνεχούς δράσης το 2012, οι Γιατροί 
του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική 
οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες 
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, 
υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

 

1.2 Αντικείμενο του Έργου 

Ο παρόν διαγωνισμός διενεργείται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – 
Ελληνική Αντιπροσωπεία», με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών ενεργειών επικοινωνίας, στο 
πλαίσιο του έργου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών 
Αναγκών Παίδων Αθηνών», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  Άξονας 
Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 14 Α΄θμιας 
Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου», με κωδικό ΟΠΣ 374115 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) . 
 
Η πρωτοβουλία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ στηρίζεται στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ( Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας) και των Γιατρών του Κόσμου, και υλοποιείται για το 2013 με την 
συνεργασία του Δήμου Αθηνών. Οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) με εμπειρία 22 χρόνων και αντίστοιχες 
δράσεις έχουν αποδείξει στην πράξη ότι εργάζονται για τηνπροάσπιση του δικαιώματος κάθε 
ανθρώπου στην δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Μέσω μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρικής 
μονάδας θα πραγματοποιούνται εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 28 δημοτικά σχολεία των Αθηνών, 
με θεματολογία τη στοματική υγιεινή. Παράλληλα, οι εθελοντές παιδο-οδοντίατροι που θα 
στελεχώνουν την κινητή μονάδα θα ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών όλων των 
τάξεων των δημοτικών σχολείων που θα επισκέπτονται και θα πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7.500 
παιδιά της ομάδας - στόχος, ενώ θα παραπεμφθούν και εξυπηρετηθούν τα παιδιά οικογενειών, που 
αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά την βασική περίθαλψη. 
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Επιπρόσθετα, υποστηρικτικά θα λειτουργούν και δύο οδοντιατρικά ιατρεία το ένα στο Ανοιχτό 
Πολυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και ένα δεύτερο Δημοτικό Ιατρείο το οποίο προτίθεται να 
παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Στα προαναφερθέντα ιατρεία θα παραπέμπονται δυσκολότερες 
οδοντιατρικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κινητή μονάδα. 
 
Η στοματολογική κατάσταση των παιδιών θα καταγράφεται από τους εθελοντές παιδοδοντιάτρους με 
διπλό σκοπό: να δίνεται στους μαθητές ένα αντίγραφο της γνωμάτευσης ώστε να ενημερώνονται οι 
γονείς για τη στοματολογική κατάσταση των παιδιών τους και να καταγραφεί η συνολική κατάσταση 
που αποτελέσει το δείγμα για μία επιδημιολογική μελέτη του συγκεκριμένου πληθυσμιακού στόχου.  
 
Στο τέλος, εκδήλωση για παιδιά θα κορυφώσει την παρέμβαση με στόχο: 
 την υπενθύμιση των μηνυμάτων της αγωγής στοματικής υγείας με παίγνια, καλλιτεχνικούς 

διαγωνισμούς μαθητών, εθελοντική συμμετοχή καλλιτεχνών και προβολή των αποτελεσμάτων 
της παρέμβασης 

 την προώθηση της εθελοντικής δράσης οδοντιάτρων με την βράβευση των εθελοντών, που 
συμμετείχαν στην ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ.  

 
Η πρωτοβουλία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ φιλοδοξεί να λάβει θεσμικό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα με την 
προσέλκυση χορηγών και την σταδιακή ενεργοποίηση περισσότερων μελών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της σχολικής και επιστημονικής κοινότητας σε όλη την χώρα. 
 

1.3 Περιγραφή παρέμβασης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ  

Τα νοσήματα του στόματος που κυρίως πλήττουν τον παιδικό πληθυσμό - όπως  η τερηδόνα, η 
ουλίτιδα, ο τραυματισμός των δοντιών και οι ανωμαλίες σύγκλεισης (ορθοδοντικά προβλήματα) - 
αποτελούν σοβαρά ζητήματα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, 
όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, τα τελευταία 20 έτη έχει παρατηρηθεί σαφής βελτίωση των 
δεικτών της κατάστασης της στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού. Παρόλη, όμως, τη βελτίωση 
η Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παράλληλα, 
καταγράφεται ένα ζήτημα ανισοτήτων, τόσο στο επίπεδο της κατανομής των κυριότερων νοσημάτων 
του στόματος στον Ελληνικό πληθυσμό όσο και στο επίπεδο των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης 
και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται αυτές από το σύστημα υγείας. Μάλιστα στο πλαίσιο της 
τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, οι ανισότητες αυτές, τείνουν να διευρυνθούν με έμφαση μάλιστα 
στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα την περιοχή της πρωτεύουσας όπου η συρρίκνωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της ανεργίας απαιτούν την βίαια προσαρμογή της 
καθημερινότητας των κατοίκων. 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν την κατ’ εξοχήν πληθυσμιακή ομάδα προτεραιότητας σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό απαιτούνται παρεμβάσεις που αφορούν 
τόσο την πρωτογενή πρόληψη των στοματικών νοσημάτων, όσο και τη δευτερογενή (έγκαιρη 
διάγνωση) και κάλυψη θεραπευτικών οδοντιατρικών αναγκών αν υπάρχουν. Η Αγωγή Υγείας 
(πρωτογενής πρόληψη) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους 
γονείς και την κοινωνία. Η εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας έχει στόχο να 
συμβάλλει μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς 
των μαθητών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης και της ικανότητας του 
μαθητή για την υιοθέτηση υγειών στάσεων και συμπεριφορών που αφορούν τη στοματική τους 
υγεία.  

Για αυτό το λόγο στην προτεινόμενη πράξη οι ΓτΚ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων επιθυμούν να 
αναδείξουν την σπουδαιότητα της προληπτικής οδοντιατρικής προστασίας και να 



  

                                                                                                                              
 

11 
 

δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή της, μέσω μιας πλήρους εξοπλισμένης κινητής παιδο-
οδοντιατρικής μονάδας η οποία θα επισκέπτεται σχολεία των Αθηνών. 

 

1.4 Επικοινωνιακοί στόχοι ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ 

Το έργο ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ αποτελείται από τα ακόλουθα 3 υποέργα: 
 

 Υποέργο 1: Επιστημονικός σχεδιασμός, μοντελοποίηση και παρεμβάσεις 

 Υποέργο 2: Υποστηρικτικές ενέργειες επικοινωνίας 

 Υποέργο 3: Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 2 
«Υποστηρικτικές ενέργειες επικοινωνίας». 

 

Οι επικοινωνιακοί στόχοι του έργου στοχεύουν στα ακόλουθα: 

 Να προβάλει την κοινοτική συνδρομή στην παρέμβαση.  

 Να προσελκύσει και να συγκρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό των εθελοντών στην παρούσα και 
τις μελλοντικές επαναλήψεις της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.  

 Να διαμορφώσει θετική στάση στον σχολικό πληθυσμό και τους κατοίκους της Αθήνας απέναντι 
στην παρέμβαση.  

 Να υποστηρίξει με υλικό και πολλαπλασιαστές ( εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας ) τις 
παρεμβατικές ενέργειες της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.  

 Να καθιερώσει εικόνα κύρους για νέο θεσμό παρέμβασης για την στοματική υγεία 
(ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ) , να προσελκύσει χορηγούς και να προβάλει την προστιθέμενη αξία της για 
όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

Συνοπτικά οι προδιαγραφές των παραδοτών των δράσεων επικοινωνίας περιλαμβάνουν: 

1. Προωθητικές ενέργειες και εκτυπώσεις.  

Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού και της ομάδας-

στόχο. Συγκεκριμένα: 

a. Συνέντευξη τύπου 

b. Ενημερωτικό υλικό  

c. Ηλεκτρονική επικοινωνία (newsletters, website) 

2. Εκδήλωση αποτελεσμάτων έργου 

Η τελική εκδήλωση για παιδιά θα υλοποιηθεί  είτε κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς (Μάιος 
2014), είτε κατά τη λήξη του έργου (Σεπτέμβριος 2014) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο 
Γκάζι, και θα κορυφώσει την παρέμβαση στον Δήμο Αθηναίων με στόχο: 

 την υπενθύμιση των μηνυμάτων της αγωγής στοματικής υγείας με παίγνια, 
καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς μαθητών, εθελοντική συμμετοχή καλλιτεχνών και προβολή 
των αποτελεσμάτων της παρέμβασης 
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 την προώθηση της εθελοντικής δράσης οδοντιάτρων με την βράβευση των εθελοντών, 
που συμμετείχαν στην ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ.  

Ετσι, θα πρέπει κατ’ελάχιστον να περιέχει : ανακοινώσεις , αφίσες και προσκλήσεις επισήμων  και 
εθελοντών καλλιτεχνών, εξοπλισμό φιλοξενίας καλλιτεχνικών δρώμενων και εξοπλισμού 
(κατ’ελάχιστον – ζωγραφιές παιδιών με θέμα την στοματική υγεία, εξοπλισμός προβολής banners 
εισόδου).  
 

1.5 Αναλυτική Παρουσίαση Παραδοτέων Έργου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή Ποσότητα 
Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Π.2.1: Συνέντευξη 
Τύπου - 

τουλάχιστον 30 
εκπρόσωποι 

Τύπου 

2.1.1 
Συνέντευξη 

τύπου 

Διοργάνωση του kick off 
επικοινωνιακού 
προγράμματος  

 

1 

1.000,00 € 

2.1.2 
Δελτίο 
Τύπου  

Δημιουργικό, εκτύπωση, 
αποστολή σε τουλάχιστον 30 

εκπροσώπους τύπου 
 

100 

2.1.3 

Οργάνωση 
– 

Υποστήριξη 
Γραφείου 

Τύπου 

Συντονισμός συνέντευξης 
τύπου, επικοινωνία με 
δημοσιογράφους για 

κάλυψη, επικοινωνιακή και 
γραμματειακή υποστήριξη, 

ενέργειες follow up και 
αποδελτίωσης 

1 

Π.2.2: Υλικό 
Τύπου - 100 

folders 

2.2.1 
Folders / 
press kit / 
banners 

Δημιουργικό, εκτύπωση, 
folders, press kit, banners 

συνέντευξης τύπου 
 

100 

1.000,00 € 

2.2.2 
Φωτογράφι

ση 

Φωτογραφική κάλυψη, 
τουλάχιστον 50 

φωτογραφίες σε CD 
1 

Π.2.3: 
Επικοινωνιακές 

ενέργειες-
αφιερώματα ( 3) 

2.3.1 

Επικοινωνι
ακές & 

Προωθητικ
ές 

ενέργειες- 
Αφιερώματ

α 

Αρθρογραφία σε περιοδικά, 
εφημερίδες, ιστοσελίδες, 

αφιερώματα, εμπλουτισμός 
και προβολή του 

www.adamantiada.gr, κατ 
ελάχιστον 3 άρθρα και 3 

newsletter, κατάλογος 500 
τουλάχιστον αποδεκτών 

2 σετ 6.000,00 € 

Π.2.4: 
Αναπαραγωγή 
ενημερωτικού 
υλικού (10.000 

2.4.1 

Προωθητικ
ές 

ενέργειες/ 
δραστηριότ

Ανάπτυξη ταυτότητας 
κύρους της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ 
με εφαρμογή του λογοτύπου 

της σε τυποποιημένα 

3 30.000,00 € 
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A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή Ποσότητα 
Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

αντίτυπα) ητες εργαλεία επικοινωνίας 
(φόρμες) 

2.4.2 
Ενημερωτικ
ό φυλλάδιο 
για γονείς 

Δημιουργικό, μετάφραση, 
εκτύπωση, διάθεση 

ενημερωτικών εντύπων 
10.000 

ΣΥΝΟΛΟ A 38.000,00 € 

 
B. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ   

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή Ποσότητα 
Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Π.2.5: Εκδήλωση 
παρουσίασης 

αποτελεσμάτων 
για 10000 παιδιά  

2.5.1 
Τεχνική 

υποστήριξη 
εκδήλωσης 

Τεχνικός εξοπλισμός, 
φωτιστική κάλυψη, 

μικρόφωνα, κλπ 
1,00 

42.500,00 € 

2.5.2 
Προωθητικά 

δώρα - 
αναμνηστικά 

Οδοντόκρεμα και 
οδοντόβουρτσα 
λογοτυπημένες - 

αναμνηστικά δώρα για 
μαθητές και δασκάλους 

10.000 

2.5.3 
Ενημερωτικό 

υλικό 
Φυλλαδιάκια και 

διαφημιστικά 
10.000 

2.5.4 

Οργάνωση - 
Γραμματειακ

ή 
Υποστήριξη 

Συντονισμός, επικοινωνία 
με δημοσιογράφους για 

κάλυψη, επικοινωνιακή και 
γραμματειακή υποστήριξη 

1 

Π.2.6: Βιντεο 
ενεργειών και 
εκδηλώσεων 

(τουλάχιστον 3 
ώρες συνολικές 
λήψεις, 1 ώρα 
μονταρισμένο 

αφιέρωμα, 40'' 
σποτ) 

2.6.1 

Φωτογράφι
ση-

Βιντεοσκόπη
ση 

Της εκδήλωσης και της 
διαδικασίας κλινικής 

εξέτασης 
1 

10.000,00 € 

2.6.2 

Προωθητικέ
ς ενέργειες/ 
δραστηριότη

τες 

Τουλάχιστον 3 ώρες 
συνολικές λήψεις, 1 ώρα 
μονταρισμένο αφιέρωμα, 

40'' σποτ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ B 52.500,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ (A+B) 90.500,00 € 
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1.6 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΣΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παραδοτέο Δράση Τίτλος M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ                         

Π.2.1: Συνέντευξη 
Τύπου - 

τουλάχιστον 30 
εκπρόσωποι 

Τύπου 

2.1.1 Συνέντευξη τύπου                         

2.1.2 Δελτίο Τύπου                          

2.1.3 
Οργάνωση – 
Υποστήριξη 

Γραφείου Τύπου 
                        

Π.2.2: Υλικό 
Τύπου - 100 

folders 

2.2.1 
Folders / press kit 

/ banners 
                        

2.2.2 Φωτογράφιση                         

Π.2.3: 
Επικοινωνιακές 

ενέργειες-
αφιερώματα 

2.3.1 
Επικοινωνιακές 

ενέργειες- 
Αφιερώματα 

                        

Π.2.4: 
Αναπαραγωγή 
ενημερωτικού 

υλικού 

2.4.1 
Προωθητικές 

ενέργειες/ 
δραστηριότητες 

                        

2.4.2 
Ενημερωτικό 
φυλλάδιο για 

γονείς 
                        

B. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

                        

Π.2.5: Εκδήλωση 
παρουσίασης 

αποτελεσμάτων 
για 10000 παιδιά  

2.5.1 
Τεχνική 

υποστήριξη 
εκδήλωσης 

                        

2.5.2 
Προωθητικά 

δώρα - 
αναμνηστικά 

                        

2.5.3 
Ενημερωτικό 

υλικό 
                        

2.5.4 
Γραμματειακή 

Υποστήριξη 
                        

Π.2.6: Βιντεο 
ενεργειών και 
εκδηλώσεων 

2.6.1 
Φωτογράφιση-
Βιντεοσκόπηση 

                        

2.6.2 
Προωθητικές 

ενέργειες/ 
δραστηριότητες 
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ΜΕΡΟΣ Γ- ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη 
τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

1.1.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία  Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. κι   έχουν την καταστατική τους 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή  την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του 
Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα  μέρη στη  Συμφωνία  
Δημοσίων  Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία συνήφθει  στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ε.Ε. 

1.1.2 Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία 
σε τομείς: διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας ή άλλες 
συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους 
και τις ελάχιστες προϋποθέσεις της, όπως αναλύονται στις επόμενες παραγράφους της 
παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται 
σωρευτικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία.   

1.1.3 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή 
άλλες συναφείς δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
261/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 
του Ν. 3688/2008.  

1.1.4 Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το 
προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών 
προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της  
σύμβασης,  να  ζητήσει  από  την  ένωση  να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η 
ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια 
συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας 
επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του Έργου.  
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Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες της μίας προσφοράς.  

1.1.5 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά 
προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 
προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες 
διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. 

Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά 
και νόμιμη ειδική εξουσιοδότηση. 

Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου, επομένως θα 
αποκλείεται κάθε προσφορά που θα αναφέρεται μόνο σε τμήμα του.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

2.1.1 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

2.1.2 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 
31.12.1997, σελ.2). 

2.1.3 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

2.1.4 Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π.Δ. 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

2.1.5 Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.1.6 Εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του 
Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3414/205, σύμφωνα με τη 
σχετική κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του ιδίου νόμου απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 

2.1.7 Όσες Ανώνυμες Εταιρείες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 και 9 του 
άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3414/2005. 

2.1.8 Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
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προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  κατά  περίπτωση 
εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.9 Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.10 Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή τους. 

2.1.11 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί 
αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

2.1.12 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 
σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

2.1.13 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη 
ελληνική νομοθεσία. 

2.1.14 Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 
αυτών. 

2.1.15 Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

2.1.16 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή 
παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ 
αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2.1.17 Είναι εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005. 

2.1.18 Δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την 
παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα  σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

2.1.19 Απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 
δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

2.1.20 Αποκλείονται επίσης από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, όσοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδικότερα: 

2.1.21 Όσοι δεν υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και την  προσφορά τους κατά τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα. 

2.1.22 Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5.7 της παρούσης. 
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2.1.23 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) Συνεταιρισμοί, 

γ) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  

και ασκούν δραστηριότητες κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Π.Δ. 261/97, της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τα κράτη-μέλη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή τα 
κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του παγκόσμιου 
οργανισμού εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ε.Ε.  

Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων των άρθρων: 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 60/2007, 7 του ΠΔ 
118/07, του ΠΔ 186/1992 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 134/1996, των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 
134/96, όπως ισχύει καθώς και του Π.Δ. 261/97όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3688/08 . 

Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που 
θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

 

3.1.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007,ήτοι: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. 

 Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του 
Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπληρώνουν όρους του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι 
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προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). 

 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής / 
θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 

 Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

 

3.1.3 Αποκλείονται, επίσης: 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της παρούσας διακήρυξης, 

β) Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα 
ζητούμενα με την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, 

γ) οι υποψήφιοι, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα προσωρινώς ή οριστικώς για να συμμετέχουν σε 
δημόσιους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995 με 
απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

3.1.4 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, 
τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

3.1.5 Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες της μίας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές στις οποίες 
συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων, ο ίδιος 
συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), 
αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες. 

3.1.6 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της διακήρυξης. 

3.1.7 Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί 
δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου. 

3.1.8 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του 
έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα μέλη της 
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ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

3.1.9 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του 
έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους 
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να 
ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη και προς τον οποίον θα 
γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής 
της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την 
εν λόγω διαδικασία. 

 

3.2 Εγγύηση Συμμετοχής 

3.2.1 Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 10% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για το οποίο γίνεται η προσφορά, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (Παράρτημα Ι) ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα και πενήντα 
ευρώ (11.131,50 €). 

3.2.2 Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 

3.2.3 Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

3.2.4 Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις που έχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. 

3.2.5 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3.2.6 Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 

 

3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007 και σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: 

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες 

Ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί 
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

 Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος. 

 Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Δεν διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση 
μητρικής / θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 
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 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

3. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

4. Α) Επιπρόσθετα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, 
και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του, 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

3. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του. 

Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Β. Συνεταιρισμοί 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρούσα.  Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

2. α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παρ. 2.3 και 

β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παρ 2.3 (δικαιολογητικά σύστασής τους) 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
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Γ. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρούσα.  Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

2. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: 

α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παρ. 2.3. και 

β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παρ. 2.3 (δικαιολογητικά σύστασής τους) 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 
εκπλήρωση του έργου 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

4. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

 στο Διαγωνισμό. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
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Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 
του, θα πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, είτε απλή 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε.: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή απλή εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο 
ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 Ενώσεις προσώπων : Τα οριζόμενα στην παρ. A.2.3 περίπτωση Γ της Προκήρυξης. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του διαγωνιζομένου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα παρακάτω: 

•   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

1. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από 
Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

2. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 
πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή 
του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, 

3. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου, 

4. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

5. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του 
έργου, 

6. θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα 
τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και αποτελούν, κατά 
δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο, 

7. διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση ανάδειξής του ως Αναδόχου ή 
θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που θα 
διαθέτει γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο για την παροχή των 
απαιτούμενων υπηρεσιών. 
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3.4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 

τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. 
Παρουσίαση προφίλ υποψηφίου αναδόχου στο οποίο θα περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά 
ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων 
ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (π.χ. επιχειρησιακή δομή, τομείς 
δραστηριότητας, παρεχόμενες υπηρεσίες, διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενω υπηρεσιών, κλπ). Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών 
συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί μεταξύ άλλων σχετικό πιστοποιητικό 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο 
Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο και συγκεκριμένα: 

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε (5) έργων συναφούς αντικειμένου και συνολικού 
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ίσου ή μεγαλύτερου του προκηρυσσόμενου έργου.  
Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν ενέργειες όπως: 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού προγράμματος δράσεων 
σε έργα συναφή του παρόντος έργου.  

 Σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικές εκδόσεις, 
διαφημιστικά έντυπα, banners για διαφήμιση στο διαδίκτυο, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
παραγωγές. 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στο 
διαδίκτυο. 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών κι άμεσης επικοινωνίας με το 
κοινό-στόχο. 

 Σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς 
και εκδηλώσεων οργανομένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, όπως συνέδρια, ημερίδες, 
σεμινάρια. 

 Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 

 Σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού. 
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 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για το 
συγκεκριμένο έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα 
πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 
Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του 
υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισ

μός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

         

 
όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 

Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα έργα που καλύπτουν την ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής. 

Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα, όπως περιγράφεται στα 
ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

3. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα 
απαιτείται: 

 Κατ’ ελάχιστον το 80% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από 
υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου. (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

Υπεύθυνος έργου 

Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου. Ειδικότερα ο ΥΕ θα 
πρέπει κατ’ελάχιστον :  

 Να διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην υλοποίηση έργων δημοσιότητας δημοσίων ή 
ιδιωτικών φορέων. 

 Να διαθέτει γνώση και εμπειρία οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης συναφών έργων. 

 Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος δράσεων σε έργα του μεγέθους του 
παρόντος έργου. 
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Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου 

Ειδικότερα ο Αναπληρωτής του Υπευθύνου Έργου, θα πρέπει κατ’ελάχιστον :  

 Να διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον διετή (2) εμπειρία στην υλοποίηση έργων δημοσιότητας δημοσίων ή 
ιδιωτικών φορέων. 

 Να διαθέτει γνώση και εμπειρία οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης συναφών έργων. 

 Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 

Μέλη της Ομάδας Έργου 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ελάχιστον γνώση και  εμπειρία στα εξής 
τουλάχιστον αντικείμενα επαρκώς τεκμηριωμένα (αρθροιστικά για τα μέλη της Ομάδας):  

 Σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος δράσεων σε έργα του μεγέθους του 
παρόντος έργου. 

 Σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικές εκδόσεις, 
διαφημιστικά έντυπα, banners για διαφήμιση στο διαδίκτυο, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
παραγωγές. 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στο 
διαδίκτυο. 

 Σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, 
καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, όπως συνέδρια, 
ημερίδες, σεμινάρια. 

 Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 

 Σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού. 

 Υποστήριξη φορέων στο σχεδιασμό, εφαρμογή και διαχείριση δράσεων επικοινωνίας 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, ότι απαιτείται για 
την εξεύρεση του αντικαταστάτη. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Θέση στην Ομάδα Έργου 
Ανθρωπομήνε

ς 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)   
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3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/
Α 

Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Θέση στην Ομάδα Έργου 
Ανθρωπομήνε

ς 

Ποσοστό 
συμμετοχής

* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)   

  

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου 
Ανθρωπομήνε

ς 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

3.4 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (Παράρτημα ΙΙΙ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011) 
μεγαλύτερο από το 300 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300  % του προϋπολογισμού του Έργου. 

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, ή 
εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Σε περίπτωση μη έκδοσης ισολογισμών 
απαιτείται υποβολή ένορκης βεβαίωσης περί του ύψους του κύκλου εργασιών. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή κοινοπραξία, 
είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 
εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα 
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ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

3.5  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής 

3.5.1 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 
συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος 
άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των 
υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο 
πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

3.5.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια. 

3.5.3 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις 
και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 
προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

 

3.6 Ελλείψεις Δικαιολογητικών 

3.6.1 Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων 
συμπλήρωσή τους. 

3.6.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 
που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

3.6.3 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν ν' απαντήσουν εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των αναγκαίων 
στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους 
που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και 
όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών 
ή/και εγγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

4.1 Προθεσμία υποβολής 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 02/09/2013 και ώρα Ελλάδος 17:00μμ. Ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53  Αθήνα την 03/09/2013 και 
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ώρα Ελλάδος 10:00πμ. 

4.1.1 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 
που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

4.1.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4.1.3 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 
υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53  Αθήνα. 

4.1.4  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.1.5 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όμως μόνο στην 
περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

 

4.2  Σύνταξη Προσφορών 

4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν 
συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 

4.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα και δεν φέρουν 
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και 
μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει της διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

4.2.3 Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

 

4.3 Ισχύς Προσφορών 

4.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που 
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
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4.3.3 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης 
του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

4.4 Προϋπολογισμός του Έργου - Αμοιβή του Αναδόχου 

4.4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που υποβάλλει 
κάθε προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. 

4.4.2 Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή το έργο. Οι προσφερόμενες 
αμοιβές θα θεωρηθούν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 

4.4.3 Εάν, η προσφορά ορισμένου προσφέροντα κρίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού ασυνήθιστα χαμηλή, δηλαδή είναι μικρότερη του 85% του μέσου 
όρου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, τότε η αναθέτουσα 
αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση 
της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές δύνανται να 
αφορούν ιδίως τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. 

4.4.4 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (90.500,00 €), ενώ ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες 
οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ (20.815,00 €). 

 

4.5  Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

4.5.1 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

4.5.2 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή 
με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, 105 53,  Αθήνα. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής, μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

4.5.3 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 
Αρχή έγκαιρα. 

4.5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς 
ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

4.6 Περιεχόμενο προσφορών 

4.6.1 Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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4.6.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. 

4.6.3 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή : 

 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται 
στις αντίστοιχες παραγράφους. Επιπρόσθετα στην αρχή του φακέλου των δικαιολογητικών θα πρέπει 
να υπάρχει ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον 
«Φάκελο Δικαιολογητικών» και θα επισημαίνεται ο αριθμός της σελίδας στον οποίο βρίσκονται αυτά. 

 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του 
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη 

 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά. 

Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

- ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd) 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο 

- ένα (1) ηλεκτρονικό μέσο (cd) 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
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Προσφορά 

(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...) 

Διακήρυξη Νο 01/2013 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων 
Αθηνών» 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Διεύθυνση: Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 03/09/2013 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

4.6.4 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 
του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

4.6.5 Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

4.6.6 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

4.6.7 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. 

4.6.8 Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

4.6.9 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

4.6.10 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα, κλπ. 

4.6.11 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμιση σε κάθε σελίδα, να είναι 
δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 



  

                                                                                                                              
 

34 
 

κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ημερομηνίας αποσφράγισης. 

4.6.12 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

4.6.13 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο 
Διαγωνισμού. 

4.6.14 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.6.15 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

4.7 Περιεχόμενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά" 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

Α) Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τη μορφή gantt, με τις φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών 

και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες 

έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. Ειδικότερα, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το χρονοπρογραμματισμό και το περιεχόμενο των 

φάσεων. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου 

(progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται: 

 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

 η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι στο περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού από τη 
συνέχεια της διαδικασίας, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, 
άμεσα ή έμμεσα, μπορούν να συναχθούν στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, ήδη κατά και από το 
στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 
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Β) Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία της Ομάδας Έργου 

Περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, τρόπος παρακολούθησης και μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η Ενότητα αυτή αναφέρεται στη δομή, στη σύνθεση και στην οργάνωση της Ομάδας Έργου και στη 
συσχέτιση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος με αντίστοιχα στελέχη. 

Γενικά, για την παροχή των υπηρεσιών και την υλοποίηση των παραδοτέων που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνθέσει μία Ομάδα Έργου ικανή 
σε αριθμό και προσόντα, από άποψη εξειδικευμένης γνώσης. 

Ο Ανάδοχος, είτε πρόκειται για Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, είτε για κοινοπραξία Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων, θα πρέπει να προσδιορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου (project manager) o οποίος θα 
συνεργάζεται και θα αναφέρει ανά πάσα στιγμή στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι υπεύθυνος για 
τη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των ενεργειών που προβλέπονται για τη σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παραδοτέων, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του 
έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση των παραδοτέων και την παροχή των υπηρεσιών, 
που προβλέπονται στο αντικείμενο του έργου, στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός των προθεσμιών του 
ισχύοντος χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα εκπονηθεί από τον ίδιο, θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 

Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου, καθώς και μελών της Ομάδας Έργου κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης για την υλοποίηση του παρόντος έργου, μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη με αντίστοιχα 
προσόντα και μετά από σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας 
επέρχεται λύση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση 
στελέχους ή συνεργάτη εμπλεκομένου στην εκτέλεση του παρόντος, που κατά την αιτιολογημένη 
κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, 
την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 

 

4.8 Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να περιλαμβάνει τη οικονομική προσφορά για την 
εκτέλεση του Έργου ,  η θα οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ. Η οικονομική 
προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων 
των προσφερόντων. Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνταχθεί από τον 
υποψήφιο ανάδοχο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV. 

Ο συμπληρωμένος πίνακας της οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί και σε ηλεκτρονικό μέσο, 
το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση 
ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής Προσφοράς ή των πινάκων της 
οικονομικήςΠροσφοράς που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό μέσο με τα αντίτυπα της οικονομικής 
Προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία 
μεταξύ των τιμών που αναγράφονται αριθμήτικά από αυτές που αναγράφονται ολογράφως τότε θα 
υπερισχύουν οι τιμές που αναγράφονται ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών 
τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. 
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Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με 
την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, στο οποίο υπάγεται 
η υπό προμήθεια υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα 
διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Στην περίπτωση που οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον 
προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από 
το διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

5.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο 
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία 
περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

 Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής: Αποσφράγιση και έλεγχος 
κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Α’: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών: 
Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών. 
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 Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική βαθμολόγηση και επιλογή 
Αναδόχου: Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου «Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – τελική 
βαθμολόγηση – επιλογή αναδόχου. 

 
Α’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση μπορούν να 
παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 
Διακήρυξης. 
 
Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με 
βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η αποδοχή του 
προσφέροντος στο διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω Φακέλων προβαίνοντας 
καταρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο 
εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή , η οποία και αποφασίζει , τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια 
αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 
στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή μπορεί κατά 
τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από τους διαγωνιζομένους 
επί των υποβληθέντων στοιχείων. 
 
Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. Κατά του ανωτέρω 
πρακτικού χωρούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από την 
αναθέτουσα αρχή, μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, και εκδίδεται τελικός πίνακας. 
 
Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και η προσφορά επιστρέφεται πριν την 
αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Β’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες 
έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η 
αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική 
ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που θα τους αποσταλεί με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον 
πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται 
οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει αρχικά σε έλεγχο των 
περιεχομένων του Φακέλου. Η έλλειψη σημείων που αναφέρονται στις απαιτήσεις της τεχνικής 
προσφοράς επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, χωρίς να αξιολογηθεί η τεχνική του προσφορά. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, που 
έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον 
τύπο αξιολόγησης που αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της 
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Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως κάθε ένα από τους υποψηφίους, που 
συμμετέχει σε αυτό το στάδιο, να παρουσιάσει προφορικά την Τεχνική του Προσφορά και να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών και την κατά 
τα ανωτέρω προφορική παρουσίαση, κάθε μέλος της Επιτροπής αξιολογεί, τεκμηριώνει και 
βαθμολογεί με βάση τα προβλεπόμενα. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και 
να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις, που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες 
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά 
τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν 
στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, θα συντάξει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται, όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω, 
για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής, ο 
συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. Το 
πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση απόφασης 
σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών και τη βαθμολόγησή τους. Η απόφαση κοινοποιείται 
μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν οι 
προβλεπόμενες από το νόμο, ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων και η έκδοση του 
τελικού πίνακα τεχνικής βαθμολογίας. 

Γ’ Φάση: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών – Τελική βαθμολόγηση και επιλογή 
Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή και 
θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές 
αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν 
στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι 
συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει 
και ελέγχει αν οι Οικονομικές Προσφορές έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με την σχετική παράγραφο 
της παρούσας Διακήρυξης, και καταγράφει σε πίνακα του σχετικού Πρακτικού της το συνολικό ποσό 
της Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων 
κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Η Επιτροπή μετά το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 
Πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό, κατά 
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα του οποίου γνωστοποιείται στους υποψήφιους το τελικό 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές δεν θα απομακρύνονται από την χώρο διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, δεν 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 
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Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και 

των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο 

Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. 

 

5.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής 

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 70 * ( Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

5.3 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 
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Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

 αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, 

και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 

γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Α 
Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου & πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

70% 

Α1 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου  30% 

Α2 Καινοτομική προσέγγιση και δημιουργικότητα ιδεών επικοινωνιακής πρότασης 30% 

Α3 Πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 10% 

Β Οργάνωση Παραδοτέων Χρονοπρογραμματισμός υπηρεσιών 30% 

Β1 Οργάνωση Παραδοτέων  15% 

Β2 Χρονοπρογραμματισμός υπηρεσιών  15% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

Ομάδα Α: Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου & πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Α1) Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

 Η πρόταση οργάνωσης του πλαισίου διαχείρισης (οργάνωση, συντονισμός, διοίκηση, διασφάλιση 
ποιότητας κλπ.). 

 Η πρόταση προγραμματισμού υλοποίησης των εργασιών του υποψήφιου Αναδόχου. 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του 
Έργου. 
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Α2) Καινοτομική προσέγγιση και δημιουργικότητα ιδεών επικοινωνιακής πρότασης 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

 Η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων που εστιάζουν στις ιδιεταιρότητες του έργου, όπως 

δώρα μαθητών που να έχουν άμεση σχέση με το έργο (π.χ. πουγκάκια δοντιών, μαξιλαράκια σε 

σχήμα δοντιού, κλπ) 

 Η παρουσίαση καινοτομικών ιδεών και προσεγγίσεων, με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών 

(π.χ. παιχνίδια με χρήση augmented reality software, game projections, κλπ) 

 Η διατύπωση δημιουργικών προτάσεων προστιθέμενης αξίας, πάντα βασισμένα στη 

μοναδικότητα της προσέγγισης (π.χ. έντυπο υλικό με τη μορφή εικονογραφημένου μικρού 

βιβλίου για τη στοματική υγεία, παιδικά πολύχρωμα αυτοκόλλητα στοματικής υγείας, κλπ) 

 

Α3) Πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

 Η τεκμηρίωση Επάρκειας της προτεινόμενης Μεθοδολογικής Προσέγγισης υλοποίησης του Έργου. 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός επαρκούς συστήματος επικοινωνίας και 
συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

 Οι προτεινόμενες δομές/ όργανα από μέρους του υποψήφιου Αναδόχου και η καταλληλότητά 
τους, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου. 

 

Ομάδα Β: Οργάνωση παραδοτέων Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών 

Β1) Οργάνωση παραδοτέων  

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

 Η δυνατότητα οργάνωσης των παραδοτέων κατά τέτοιο τρόπο, από άποψη περιεχομένου και 
χρονισμού υλοποίησης, ούτως ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

 Η ρεαλιστική εκτίμηση των διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών. 

 

Β2) Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 
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 Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με 
βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Κυρίων του Έργου. 

 Η αναλυτική αποτύπωση των εργαλείων και των μεθοδολογιών που θα αξιοποιηθούν ειδικά για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου 
των παραδοτέων εντός των περιορισμένων χρονικών προθεσμιών του Έργου. 

 

 

5.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ, 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

 

5.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει κατακύρωση, ο τελευταίος οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνσιμού σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 43 των 
παρ. 1 και 2 του ΠΔ 60/2007, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.3614/2007. Τα 
δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

 

5.6 Ελλείψεις - Διευκρινήσεις 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, 
συμπλήρωση, τροποποίηση ή απόκρουση προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους υποψηφίους Αναδόχους, 
διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της 
προσφοράς τους. Οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι οφειλουν να απαντήσουν εγγράφως μόνον επί των 
σημείων που τους ζητήθηκαν, εντός εύλογης προθεσμίας που θα θέσει η επιτροπή διαγωνισμού, 
χωρίς η απάντησή τους να οδηγήσει σε μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς τους. 

 

Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, 
δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως 
απαράδεκτες. 
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5.7 Απόρριψη Προσφορών 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους υποψηφίους. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους κι απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχει σαν συνέπεια 
τον αποκλεισμό του υποψηφίου. 

Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν: 

i. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το 
ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της προκήρυξης. 

ii. Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ή προκήρυξη. 

iii. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν εμφανίζονται τιμές σε οποιοδήποτε 
σημείο της τεχνικής προσφοράς και δεν γίνονται αναλύσεις που απαιτεί η προκήρυξη. 

iv. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου. 

v. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των έξι (06) μηνών. 

vi. Δεν συνοδεύται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης. 

vii. Δεν έχει χωριστούς σφραγισμένους φακέλους (Α) Δικαιολογητικών με Υποφακέλους (1) 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και (2) Στοιχείων Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής 
Επιλογής, (Β) Τεχνικής Προσφοράς και (Γ) Οικονομικής Προσφροάς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 
173/Α/30.09.2010). 

Κάθε υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότιθίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή 
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.3386/10 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών νόμων υποβάλλονται ως εξής: 

 Ο ενδιαφερόμενος που έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης μπορεί εντός δέκα 
(10) ημερών να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. 

 Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη 
της προδικαστικής προσφυγής. 

 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστική προσφυγής και δεν επιτρέπεται 
να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.  
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Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση 
αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης (Παράρτημα V), εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του Π.Δ. 
60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την 
παρ. Του αρ. 5 του Ν. 3886/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ. 1α) του Π.Δ. 60/2007. Για την ανάδειξη της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς πραγματοποιείται αξιολόγηση, 
αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με τα 
οριζόμενα του Μέρους Β της Παρούσας Προκήρυξης. 

 Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε 
προσφορά θα γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στο άρθρο 6 του 
Μέρους Β της παρούσας Προκήρυξης. 

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει τον 
μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. 

7.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 

7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς 
από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, άμεσης ή 
έμμεσης ζημίας. 

7.4 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού αναδεικνύεται ο Ανάδχος του έργου. Με την ίδια απόφαση, του ανακοινώνεται 
το αποτέλεσμα και καλείται τούτος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών από της 
ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 8. 

7.5 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 8 από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και την διαπίστωση της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007 και των όρων του άρθρου 2 παρ. 2.1.1 και 2.1.2 του μέρους Β της παρούσας, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του έργου στον 
Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης τηρουμένων των προθεσμιών της παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 
3886/2005 κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 

7.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, δικαιολογητικά 
ή πιστοποιητικά του άρθρου 8 ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης 
δήλωσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του στο 
διαγωνισμό και καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

7.7 (α) Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης 20977//13.08.2007 
(ΦΕΚ 1673/Β/2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», προσκομίζει διά των νομίμων εκπροσώπων του στην 
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Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιων Συμβολαιογράφου ή 
Δικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που από το δίκαιο της οικείας χώρας δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, Δικαστική Αρχή ή Διοικητική Αρχή. 

 Ο Ανάδοχος περαιτέρω υπέχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ 
περιπτώσεις 4 ως 6 της εν λόγω υπ’ αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Υπουργικής 
Απόφασης. 

 (β) Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ενημερωμένα τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 8 
παραγ. 8 περ. αα και ββ του Ν. 3310/2005, περί ονομαστικοποίησης μετοχών σύμφωνα με 
την υποχρέωση της παραγράφου του άρθρου 8 παραγ. 8 περ. β του ιδίου νόμου. 

7.8 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή υποχρεούται να 
συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση του 
έργου. 

7.9 Μετά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των παραγράφων 8.5, 8.6 και 8.7 ανωτέρω, ο 
ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.10 κατωτέρω. 

7.10 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ε.Ο.Χ., καθώς 
και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των 
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

7.11 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα κάτωθι 
στοιχεία: 

 α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

 β) Τον εκδότη. 

 γ) Την υπηρεσια προς την οποία απευθύνεται. 

 δ) Τα στοιχεία της σύμβασης: Σύμβαση για το έργο «……………….». 

 ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 

 στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. 

 η) Την ισχύ της. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει 
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να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι (06) μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται 
να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης 
ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

 θ) Τους όρους ότι: 

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως, 

- το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

- σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 

- ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς 
το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προϋπόθεση ότι 
δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους τους Αναδόχου. 

7.12 Η σύμβαση για την ανάθεση του παρόντος Έργου θα υπογραφεί από την πλευρά της 
Αναθέτουσας Αρχής, από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας . 

7.13 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παραγ. 5 και άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 
και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 
κατά περίπτωση (ανάλογα με τη νομική του μορφή), σε σφραγισμένο φάκελο, με τα παρακάτω 
έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

 

8.1  Έλληνες πολίτες 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 
του Π.Δ. 60/2007 και β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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iii. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  τελευταίου 
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους 
τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

v. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές   κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε 
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται 
τα σχετικά πιστοποιητικά. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση. 

 

8.2 Αλλοδαποί Πολίτες 

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού 
και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
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εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

v. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε 
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση τουΔιαγωνιζόμενου ή στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού 
της χώρας του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.3 Νομικά Πρόσωπα της Ημεδαπής 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι, (α) ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. 
και (δ) νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση . για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 

43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 
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πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.Δ. 
118/2007. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου 
θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

vii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου 
θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ix. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Διαγωνιζόμενου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον 
διορισμό των εκπροσώπων του. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.4 Συνεταιρισμοί 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β) για κάποιο από τα αδικήματα 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 
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περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

iv. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε 
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

v. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου 
θα δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν  στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.5 Αλλοδαπά Nομικά Πρόσωπα 

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του Διαγωνιζόμενου, με το οποίο 
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Διαγωνιζόμενου στο οικείο Επιμελητήριο και το 
ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση 
του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Διαγωνιζόμενου, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και β) για κάποιο από τα 
αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του 
Διαγωνιζόμενου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και 
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
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την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και 
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα 
δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

vi. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας προέλευσης του 
Διαγωνιζόμενου, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. 

vii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αν στη χώρα του Διαγωνιζόμενου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου θα 
δηλώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

viii. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Διαγωνιζόμενου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τη σύσταση του Διαγωνιζόμενου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον 
διορισμό των εκπροσώπων του. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου ή στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
Διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του Διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον 
Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικέςκαταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

8.6 Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

i. Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ii. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

01. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του 
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Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο 
της Προσφοράς, 

02. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο γα το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 

03. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

01. στην Ένωση / Κοινοπραξία, 

02. στο Διαγωνισμό 

iv. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με την 
οποία να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής και να υπογράψει για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας τη Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ΄εντολήν και για 
λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει 
να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου 
ή/και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά 
από την έγγραφη αποδοχή της.  

9.2 Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιοδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου (ΕΠΠΕ), εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

10.2 Με βάση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΕ, το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, 
καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισόμενης σύμβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να ορίσει συγκεκριμένο στέλεχος επικοινωνίας με τον 
Υπεύθυνο του έργου του Αναδόχου . 
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10.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της Επιστήμης και της 
Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να 
εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της σύμβασης. 

10.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία. 

10.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης να παράσχει στην Αναθέτουσα 
Αρχή όλες τις πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κλπ που ανέπτυξε στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας του ως Ανάδοχος του Έργου. 

10.6 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε 
διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση 
της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία. 

10.7 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά , που δεν 
είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

10.8 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και 
γραπτές) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή 
μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την 
Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

11.1 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λάβει χώρα σε τέσσερις (4) δόσεις, ως ακολούθως: 

 1η δόση 20% ως προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης 

 2η δόση 30% που αντιστοιχεί στα παραδοτέα: Π.2.1, Π.2.2, Π.2.3, Π.2.4 

 3η δόση 40% που αντιστοιχεί στα παραδοτέα: Π.2.5, Π.2.6 

 4η δόση 10% ως αποπληρωμή με την ολοκλήρωση του έργου.  
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Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή 
οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ 
και ασφαλιστική ενημερότητα. 

11.2 Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, 
τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την 
έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον 

Ανάδοχο. 

11.3 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για 
πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, βάσει του νόμου 
2238/1994, ΦΕΚ151/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

11.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
35 του Π.Δ. 118/07. 

11.5 Ως προς τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

12.1 Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό 
παραγωγής ών αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αυτή έχει 
το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται, 
παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

12.2 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος 
φροντίζει ο ίδιος για την χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών από τρίτους δικαιούχους με δικές 
του δαπάνες. 

12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 
ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθετουσας Αρχής. 

12.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για 
αυτά. 

12.5 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των 
δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των 
παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει και να αμυνθεί, 
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δικαστικά και εξωδικαστικά με δαπάνες του, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι 
του τρίτου. 

12.6 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί στη Σύμβαση. 

12.7 Το ηθικό δικαίωμα επί των παραδοτέων, εφόσον υφίσταται, ανήκει στον Ανάδοχο ή τους 
κατά τον Ν. 2121/93 τρίτους. 

12.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει τα εκ του όρου αυτού δικαιώματα της Αναθέτουσας 
Αρχής, υπογράφων σχετικές συμβάσεις με όλους τους πνευματικούς δημιουργούς, 
ηθοποιούς, συνθέτες, τραγουδιστές κλπ, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει κατά την 
υλοποίηση του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του Αναδόχου καθυστέρησης της συνολικής 
προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων θα καθοριστούν κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. 

Αν παρέλθουν οι συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης (παραδοτέων ή υπηρεσιών) ή δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων 
που καθυστερούν και για χρονικό διάστημα μέχρι το ¼ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος καθυστέρησης, ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, που ορίζονται στο αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα του έργου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά το 2% του ποσού της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης 
που θα υπογράψει. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την προσκόμιση του 
παραδοθέντος ή της υπηρεσίας, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. 
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 
λαβείν του Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

14.1  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 
η ανάδοχος θα καταβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα το ποσό των 300 ευρώ 
για κάθε ημέρα καθυστέρησης του παραδοτέου, είτε ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό 
μέχρι 100% της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η συμβατική αξία της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε θα 
προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανταποκρινόμενη στην τρέχουσα αξία που θα 
προσφερθεί εάν χρησιμοποιείτο υπεργολάβος. Στον τελικό καθορισμό του προαναφερόμενου 
ποσοστού δε, η Αναθέτουσα αρχή θα λάβει υπόψη της το βαθμό παρέκκλισης της 
παρασχεθείσας υπηρεσίας από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις που οι 
παρεκκλίσεις αυτές επέφεραν στη συνολική υλοποίηση του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει το ποσό της ποινικής ρήτρας, που θα 
αντιστοιχεί στις αντίστοιχες ημέρες καθυστέρησης ή στη μη προσήκουσα παράδοση εν γένει, 
είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης. 

14.2     Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών της αναδόχου ή 
σε περίπτωση παράβασης από την ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή 
πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, η Αναθέτουσα Αρχή. ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή.. Επίσης η Αναθέτουσα 
Αρχή. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση που η Ανάδοχος πτωχεύσει, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της 
ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της , στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 
των περιουσιακών στοιχείων της ή μειωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα ή βρίσκεται σε 
αδυναμία πληρωμών προσωπικού, υπεργολάβων και εν γένει συνεργατών ή εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση κατά της αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της. 

14.3      Με την έκπτωση της Αναδόχου, η τελευταία υποχρεούται: 

-να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς της που πηγάζει από την παρούσα πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για τη  διασφάλιση του έργου. 

-να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή., όποιο έργο ή εργασία 
(ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή της, καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες της πράξουν το ίδιο. 

-να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή. κάθε υλικό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το έργο και 
βρίσκεται στην κατοχή της, εγγυώμενη ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες της θα πράξουν το 
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ίδιοι. 

14.4    Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας θετικής και 
αποθετικής και σε αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής  για ηθική βλάβη, η οποία 
τεκμαίρεται αυτοδικαίως με την έκπτωση του αναδόχου. Ενδεικτικά γίνεται αποδεκτό ότι 
ζημία είναι η παύση χρηματοδότησης του έργου, η πιθανή υποχρέωση επιστροφής της 
χρηματοδότησης που έλαβε χώρα έως την κατάπτωση, κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτεί για 
τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, Σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή. 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι της 
αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας και αναστέλλει την καταβολή προς την ανάδοχο 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα μέχρις εκκαθαρίσεως των, τυχόν, 
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή. 
επίσης δικαιούται κατά την κρίση της να κρατήσει μέρος ή σύνολο των παραδοτέων 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα ή συμψηφίζοντάς το με τυχόν απαιτήσεις 
του εκ της ζημίας που υπέστη. Η αξία δε του παρασχεθέντος έργου εναπόκειται στην κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής.. 

14.5      Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση η Ανάδοχος δικαιούται να 
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή της συμβατικής αμοιβής, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής της που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει 
αίτημα της Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος,  που 
την υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης η Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
της σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν 
εκχωρήθηκε.  

14.6    Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να θεωρήσει ότι η παράδοση μέρους του έργου δεν 
είναι σύμφωνη τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης αυτού και να απαιτήσει από την ανάδοχο 
την επιστροφή του συμβατικού τιμήματος που έχει λάβει ως την ημέρα κηρύξεως αυτής 
εκπτώτου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 

σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 

διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον 

τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 

σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση
1
 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - 

έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: υπεύθυνος έργου, διαφημιστής, υπεύθυνος επικοινωνίας, φωτογράφος, 

κινηματογραφιστής, γραμματεία, τεχνικός web, γραφίστας, κλπ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ     

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή 
Ποσότη

τα 

Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Π.2.1: 
Συνέντευξη 

Τύπου - 
τουλάχιστον 

30 
εκπρόσωποι 

Τύπου 

2.1.1 
Συνέντευξη 

τύπου 

Διοργάνωση του kick 
off επικοινωνιακού 

προγράμματος  
1 

1.000,00 € 1.230,00 € 

2.1.2 Δελτίο Τύπου  

Δημιουργικό, 
εκτύπωση, αποστολή 

σε τουλάχιστον 30 
εκπροσώπους τύπου 

100 

2.1.3 

Οργάνωση – 
Υποστήριξη 
Γραφείου 

Τύπου 

Συντονισμός 
συνέντευξης τύπου, 

επικοινωνία με 
δημοσιογράφους για 

κάλυψη, 
επικοινωνιακή και 

γραμματειακή 
υποστήριξη, ενέργειες 

follow up και 
αποδελτίωσης 

1 

Π.2.2: Υλικό 
Τύπου - 100 

folders 

2.2.1 
Folders / 
press kit / 
banners 

Δημιουργικό, 
εκτύπωση, folders, 
press kit, banners 

συνέντευξης τύπου 

100 

1.000,00 € 1.230,00 € 

2.2.2 
Φωτογράφισ

η 

Φωτογραφική 
κάλυψη, τουλάχιστον 
50 φωτογραφίες σε 

CD 

1 

Π.2.3: 
Επικοινωνια

κές 
ενέργειες-

αφιερώματα 
( 3) 

2.3.1 

Επικοινωνιακ
ές & 

Προωθητικές 
ενέργειες- 

Αφιερώματα 

Αρθρογραφία σε 
περιοδικά, 

εφημερίδες, 
ιστοσελίδες, 
αφιερώματα, 

εμπλουτισμός και 
προβολή του 

www.adamantiada.gr, 
κατ ελάχιστον 3 

άρθρα και 3 
newsletter, κατάλογος 

500 τουλάχιστον 
αποδεκτών 

2 σετ 6.000,00 € 7.380,00 € 
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A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ     

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή 
Ποσότη

τα 

Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Π.2.4: 
Αναπαραγω

γή 
ενημερωτικο

ύ υλικού 
(10.000 

αντίτυπα) 

2.4.1 

Προωθητικές 
ενέργειες/ 

δραστηριότη
τες 

Ανάπτυξη ταυτότητας 
κύρους της 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ με 
εφαρμογή του 

λογοτύπου της σε 
τυποποιημένα 

εργαλεία 
επικοινωνίας (φόρμες) 

3 

30.000,00 € 36.900,00 € 

2.4.2 
Ενημερωτικό 
φυλλάδιο για 

γονείς 

Δημιουργικό, 
μετάφραση, 

εκτύπωση, διάθεση 
ενημερωτικών 

εντύπων 

10.000 

ΣΥΝΟΛΟ A 38.000,00 € 46.740,00 € 

 

 

B. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

    

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή 
Ποσότη

τα 

Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Π.2.5: 
Εκδήλωση 

παρουσίαση
αποτελεσμά

των για 
10000 
παιδιά  

2.6.1 
Τεχνική 

υποστήριξη 
εκδήλωσης 

Τεχνικός εξοπλισμός, 
φωτιστική κάλυψη, 

μικρόφωνα, κλπ 
1,00 

42.500,00 € 52.275,00 € 

2.6.2 
Προωθητικά 

δώρα – 
αναμνηστικά 

Οδοντόκρεμα και 
οδοντόβουρτσα 
λογοτυπημένες - 

αναμνηστικά δώρα 
για μαθητές και 

δασκάλους 

10.000 

2.6.3 
Ενημερωτικό 

υλικό 
Φυλλαδιάκια και 

διαφημιστικά 
10.000 

2.6.4 
Οργάνωση - 
Γραμματειακ
ή Υποστήριξη 

Συντονισμός, 
επικοινωνία με 

δημοσιογράφους για 
κάλυψη, 

επικοινωνιακή και 
γραμματειακή 

υποστήριξη 

1 
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B. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

    

Παραδοτέο Δράση Τίτλος Περιγραφή 
Ποσότη

τα 

Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Κόστος (με 
ΦΠΑ) 

Π.2.6: Βιντεο 
ενεργειών 

και 
εκδηλώσεων  

2.5.1 

Φωτογράφισ
η - 

Βιντεοσκόπη
ση 

Της εκδήλωσης και 
της διαδικασίας 

κλινικής εξέτασης 
1 

10.000,00 € 12.300,00 € 

2.5.2 

Προωθητικές 
ενέργειες/ 

δραστηριότη
τες 

Τουλάχιστον 3 ώρες 
συνολικές λήψεις, 1 
ώρα μονταρισμένο 

αφιέρωμα, 40'' σποτ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ B 52.500,00 € 64.575,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ (A+B) 90.500,00 € 111.315,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός του ………… που εδρεύει στη 

…., εκπροσωπείται νόμιμα από την < (όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας 

/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία < (επωνυμία)>, που εδρεύει στη(ν)   

<ονομασία  πόλης  (ταχ.δ/νση)>,   εκπροσωπείται   νόμιμα  από τον  < ονοματεπώνυμο> και στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα 

ακόλουθα: 
 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή με την < αριθμ.πρωτ.> απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον 

Ανάδοχο με την < αριθμ.πρωτ.> απόφαση  κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «……..», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡ01. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «…………………» 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και 

την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 

ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα αυτού 

του χρονικού διαστήματος. 
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Προκήρυξη:   Η   σχετική  προκήρυξη   της  Αναθέτουσας  Αρχής   με  αριθμ. πρωτ. 

< ........................... αριθμ.πρωτ.>, με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός 

την < ........................... ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου. 

Προσφορά: η από < ...................... ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Το αντικείμενο του έργου είναι η ……………………………., όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική 
προκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την καταβολή των 
νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), για την τήρηση του 
νόμιμου ωραρίου, για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, για τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματα και τους όρους 
εργασίας του προσωπικού που χρησιμοποιεί για τη φύλαξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

3.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία 
σχετική με την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της. Αυτή η υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του 
Αναδόχου, για το οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά. 

3.3. Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτού να 
μην δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει κατά την 
εκτέλεση του Έργου, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο 
άλλο εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

3.4. Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
απαιτήσεις του Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο 
προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα, ώστε να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες φύλαξης 
αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά του. 

3.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, απώλεια 
εισοδήματος, ή κάθε άλλη έμμεση ή αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται στον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 

3.6. Οι προτάσεις που υποβάλλει ο Ανάδοχος βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις εκτιμήσεις 
και την κρίση του ιδίου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προκληθούν από 
την αντιδεοντολογική χρήση των πληροφοριών από τον ίδιο ή το προσωπικό του. 
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3.7. Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή τιμολογίου από πλευράς της Αναθέτουσας 
Αρχής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των ............ ( ......... €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν ............................................... ( ......... €), ήτοι το συνολικό ποσό των  

(…………………….€). Το μηνιαίο τίμημα ορίζεται στο ποσό των  ……………………………….. 

4.2. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λαμβάνει χώρα σε μηνιαίες δόσεις, έναντι τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών. Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. 
φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα. 

4.3. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, 
τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση 
από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ………..(….) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι 
μέχρι….. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

6.1. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής των όρων της παρούσας 
Σύμβασης της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ρητά συμφωνείται, ότι θα καταβληθεί από 
τον Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 32 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-
παράδοση» του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150). 

6.2. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη 
και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση αυτής ως δυσανάλογης. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών κατά το παρόν άρθρο δεν εξαρτάται από το 

εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει πράγματι υποστεί απώλεια ή ζημία, καθώς επίσης και από κάθε άλλο 
δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, που 
προκύπτει ή έχει σχέση με την καθυστέρηση του Αναδόχου. 

6.3. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι 
θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην κατά το νόμο κήρυξη του 
Αναδόχου ως εκπτώτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  (Παράρτημα ΙΙ) αναγνωρισμένης Τράπεζας που εδρεύει σε κράτος μέλος 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ (και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης) 
ποσού(………………) ΕΥΡΩ. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της 
κατακυρωθείσας μέγιστης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος 
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της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την 
ολοκλήρωση του Έργου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης 
αυτής από τον Ανάδοχο. 
 

ΆΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ 
των δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς 
το έτερο, όπως προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα 
ειδοποιήσει γραπτά το έτερο. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται, 
μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου την εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους 
της Σύμβασης αυτής. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός πέραν του ελέγχου και πέραν πταίσματος ή 
αμέλειας οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το οποίο το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος δεν 
είναι σε θέση να αποτρέψει με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
και όχι αποκλειστικά: θεομηνίας ή δημόσιου εχθρού, πολέμου, εξεγέρσεων, πυρκαϊών και άλλων 
παρόμοιων περιστατικών. Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάθε 
συμβαλλόμενου μέρους δεν αποτελεί παράβαση και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για 
ζημίες ή κυρώσεις, εάν και στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή αδυναμία έχει προκληθεί από 
ανωτέρα βία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία 
σχετική με την Αναθέτουσα Αρχή και το προσωπικό αυτής, η οποία περιήλθε σε γνώση του κατά την 
κατάρτιση ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για κάθε μία και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την 
παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡ011. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

υπογράφεται από τον καθένα από τους συμβαλλομένους. 
 

ΑΡΘΡ012. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

12.1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα 
γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεως. 

12.2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι δύνανται να 
προσφύγουν σε δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
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12.3. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο είναι το 

Ελληνικό. 
 

ΑΡΘΡ013. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε 
αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη 
συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε 
δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 

 


