
  
- 1 - 

 

   
 

 
 

Θεζζαινλίθε 10.07.2017 

Αξ. πξση. 21551 

Πιεξνθνξίεο :  

Αζελά Ισάλλνπ, Τπεχζπλε Γηαρείξηζεο Έξγνπ  

Σαρ. Γηεύζπλζε :   

Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ,  

ηαπξνχπνιε 

Σαρ. Κψδηθαο : 54630,  

Θεζζαινλίθε 

NUTS III 

Σειέθσλν : 2310 589142 

Fax : 2310 600123 

E-mail: athina@greekstatemuseum.com 

 

 

Αλαιπηηθό Σεύρνο 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 03/2017 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» 

CPV 60100000 

 
Κξηηήξην Αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Πξνϋπνινγηζκόο: 12.096,77€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ: 25-07-2017 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 25-07-2017 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο   θαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020»  (ΔΠΑ 2014-
2020) 

 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 2017 

 

 

 

 

mailto:athina@greekstatemuseum.com




  
- 2 - 

Πεξηερόκελα 

ΑΡΘΡΟ 1: ηνηρεία Γηαγσληζκνύ-Θεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ .................................................................................. 3 
1.1. Πίλαθαο κε γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ ................................................................................................. 3 
1.2. Θεζκηθφ πιαίζην δηαγσληζκνχ .............................................................................................................. 4 

ΑΡΘΡΟ 4: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ ........................................................................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 5: Πξνϋπνινγηζκόο –Υξεκαηνδόηεζε ................................................................................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ 6: Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ...................................................................................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 7: Ακνηβή αλαδόρνπ ............................................................................................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 8: Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – Λνηπνί Λόγνη Απνθιεηζκνύ ....................... 8 

Άξζξν 9: Δγγπήζεηο ............................................................................................................................................................ 11 

ΑΡΘΡΟ 10: Σξόπνο θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Γηάξθεηα ηζρύνο Πξνζθνξώλ ................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 11: Σξόπνο ζύληαμεο θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ ........................................................................................ 12 

ΑΡΘΡΟ 12: θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξόζθνξα» .................................................................. 13 
12.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ...................................................................................................................... 13 
12.2 Σερληθή πξνζθνξά ................................................................................................................................. 14 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ............................................................................................................... 14 

ΑΡΘΡΟ 14: Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ........................................................................ 14 

ΑΡΘΡΟ 15: Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ......................................................................................... 16 

ΑΡΘΡΟ 16: Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή Άπνςε Πξνζθνξά Με Βάζε ηε Βέιηηζηε ρέζε Πνηόηεηαο 
- Σηκήο 17 

ΑΡΘΡΟ 17: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ....................................................................................................................... 18 

ΑΡΘΡΟ 18: Δθρώξεζε – Τπνθαηάζηαζε ......................................................................................................................... 19 

ΑΡΘΡΟ 19: Τπνβνιή ελζηάζεσλ ...................................................................................................................................... 19 

ΑΡΘΡΟ 20: Τπνγξαθή ζύκβαζεο ..................................................................................................................................... 19 

ΑΡΘΡΟ 21: Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο ................................................................................................ 20 

ΑΡΘΡΟ 22: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο .............................................................................. 20 

ΑΡΘΡΟ 23: Δκπηζηεπηηθόηεηα ................................................................................................................................... 20 

ΑΡΘΡΟ 24: Δθαξκνζηέν δίθαην ................................................................................................................................ 20 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ .................................................................................................................. 21 

1. Γεληθή Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ ......................................................................................................................... 21 

2. Έξγν ηνπ αλαδόρνπ ............................................................................................................................................ 21 

3. Φάζεηο πινπνίεζεο θαη παξαδνηέα .................................................................................................................. 22 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΙ  Πίλαθαο πκκόξθσζεο............................................................................................................... 23 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΙΙ  Λίζηα Έξγσλ ......................................................................................................................................... 24 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ....................................................... 27 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ .................................................................................................................................................................... 28 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ .................................................................................................................................................................... 33 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) ........................................................... 34 

 





  
- 3 - 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ηνηρεία Γηαγσληζκνύ-Θεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ 

1.1. Πίλαθαο κε γεληθά ζηνηρεία δηαγωληζκνύ  
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο 
Θεζζαινλίθεο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί ηε βάζεη ηεο 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο -  ηηκήο 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ: 12.096,77 (ΔΤΡΩ) € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Έμη κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 
 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 
25/07/ 2017 θαη ψξα 11.00 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 25ε /07 /2017 θαη ψξα 12.00 

ΚΩΓΙΚΟ CPV: 60100000-9 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κνινθνηξψλε 21, 56430, Μνλή Λαδαξηζηψλ, ηαπξνχπνιε, Θεζζαινλίθε 

 Γηεχζπλζε:  

Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Αζελά Ισάλλνπ, Τπεχζπλε Γηαρείξηζεο Έξγνπ 

Σει./Φαμ: 
Σει. 2310 589142, Fax: 2310 600123 

Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: athina@greekstatemuseum.com 

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ αλάξηεζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ 10/07/ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα : www.greekstatemuseum.com  10/07/ 2017 

  

mailto:athina@greekstatemuseum.com
http://www.greekstatemuseum.com/
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1.2. Θεζκηθό πιαίζην δηαγωληζκνύ 
Ο παξψλ ζπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
(ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016), φπσο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 177 απηνχ θαη ζχκθσλα κε: 

1. Σν Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/94), ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην 

εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 24, 

2. Σν Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α/27-11-1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 82 έσο 85, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/2010), 

3. Σν N. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/1999) πεξί «θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο», φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη, 

4. Σελ νδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο/12/2007 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟθ ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, 

5. Σν Ν. 3021/2002 (ΦΔΚ 143/Α/2002), «Πεξηνξηζκνί ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»,  

6. Σν Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ Α’ 30/14.2.2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λ. 3414/2005 (ΦΔΚ Α’ 279/10.11.2005)  

7. Σελ ππ΄αξηζκ 20977/23.08.2007 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 9ΦΔΚ 1673/Β/2007), 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.3414/2005», 

8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ 

θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV),  

9. Σελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2004/18/ΔΚ, 

10. Σν Π.Γ. 82/1996 «Πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α’ 

66/1996), 

11. Σελ Τπ’ αξηζ. πξση. 20977 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δπηθξαηείαο θαη Αλάπηπμεο 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005», φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην λ. 3414/2005 (ΦΔΚ Β΄ 1673/23.8.2005), 

12. Σν Ν. 2557/1997 (ΦΔΚ 271/Α/24.12.1997), «Θεζκνί, Μέηξα θαη Γξάζεηο πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο», θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 «Δηθαζηηθή πνιηηηθή, Μνπζεία θαη Κέληξα χγρξνλεο 

Σέρλεο» απηνχ,  

13. Σν άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160΄ Α) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηηο 

Δγγπήζεηο 
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14. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 176/ Α/ 2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» 

15. Σν Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/2014) «Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014), 

16. Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

17. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

18. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεσο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (ΦΔΚ 161/Α/1992) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»  

19. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

20. Σελ κε αξηζκφ C(2014) 10167 final/18?12?2014 Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» γηα ζηήξημε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 

«Δπελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» ζηελ Διιάδα (CCI 

2014GR16M2OP002),  

21. Σελ ππ' αξηζ. Π1/2380/18.12.2012 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 3400/Β/2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

22. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΟΔΠΤ/275923/40952/379/24.10.2014 (ΦΔΚ 2891/Β/2014) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη ζηα Γεκφζηα 

Μνπζεία αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο, 

Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ», φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΤΟΝΔ/ΣΝΔ/295789/3260/37/5/14.11.2014 (ΦΔΚ 3114/Β/2014) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

23. Σε κε αξ. πξση. 81986/ΔΤΘΤ712 / 31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/24-8-2015) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

κε ζέκα «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη 

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ 

Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ»,  

24. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. ΤΑ 32677/ΔΤΘΤ 332/23.03.2015 (ΦΔΚ 716/Β/24.04.2015) 

κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε/αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

25. Σελ ππ' αξηζ. 9752/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε 

ηελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εθινγψλ ηεο 18εο Μαΐνπ 2014 θαη 25εο Μαΐνπ 2014, 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  
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26. Σηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία», πνπ 

αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επί 

κέξνπο Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π., φπσο απηά ηζρχνπλ, 

27. Σελ κε αξ.πξση. 5235/2-8-2016 (Κσδηθφο: 036.6c) πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ πφξσλ», φπσο ηζρχεη,  

28. Σελ κε αξ. πξση. 6062/14-9-2016 (νηθ. 20839/13-9-2016) αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο 

ηνπ Γηθαηνχρνπ Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο πξνο ηελ ΔΤΓ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία»,  

29. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο θαη ζηνλ Πίλαθα 

Οξηζηηθήο Καηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη απνηππψλεηαη ζην 

ΟΠ –ΔΠΑ,  

30. Σελ ππ΄ αξηζ. 6898/10-10-2016 Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεο «Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο 

Θεζζαινλίθεο» κε θσδηθφ MIS 5002214 ζην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020», 

31. Σε Α ΔΠ0081 ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί ε αλσηέξσ πξάμε κε ελάξηζκν θσδηθφ πξάμεο 

2016ΔΠ00810064 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 360.000 επξψ. 

32. Σελ κε αξηζκ.236/08-05-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ 

χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ πξνθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πλνπηηθφο δηαγσληζκφο «Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 

Μπηελάιε 2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 15.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 
Σα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα:  
- Γηεχζπλζε: Κνινθνηξψλε 21, 56430, Μνλή Λαδαξηζηψλ, ηαπξνχπνιε, Θεζζαινλίθε 
- Σειέθσλν: 2310 589142  
- Fax: 2310 600123     
- E-mail: athina@greekstatemuseum.com  
- Πιεξνθνξίεο: Αζελά Ισάλλνπ, Τπεχζπλε Γηαρείξηζεο Έξγνπ 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο-Γιώζζα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κέρξη θαη 
ηηο 18/07/2017. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο 
δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηελ 
Πξνθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
Πξνζθνξψλ. 
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, Σκήκα 
Γηαγσληζκψλ θαη Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνο ηε δηεχζπλζε: athina@greekstatemuseum.com.  
εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη 
γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

mailto:athina@greekstatemuseum.com
mailto:athina@greekstatemuseum.com
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έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (http://www.greekstatemuseum.com). 
Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη ε Διιεληθή. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή 
αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή καδί κε ην 
ππνβαιιφκελν έγγξαθν θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξάο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε. 
Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζπλνδεχνληαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δάλ έγγξαθν ππνγξάθεηαη ή είλαη 
πηζηνπνηεκέλν απφ κε ειιεληθή δεκφζηα αξρή, απηφ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη/πξνζθνκίδεηαη κε 
επηζεκείσζε (apostilled). Αληίζηνηρα νη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά θπιιάδηα πνπ κπνξνχλ λα είλαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 
Ο παξψλ ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη απφ ην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο 
Θεζζαινλίθεο κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηαθνξέο ησλ έξγσλ 
ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο θαη ζα εγθαηαζηήζεη ηα έξγα ηέρλεο πνπ ζα  παξνπζηαζηνχλ ζηελ θεληξηθή 
έθζεζε. 

Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζε ππεξεζίεο  κεηαθνξάο θαζψο θαη εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο έξγσλ 

ηέρλεο γηα ηε δηεμαγσγή εηθαζηηθψλ εθζέζεσλ CPV 60100000 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζην Παξάξηεκα ΑΙ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Πξνϋπνινγηζκόο –Υξεκαηνδόηεζε  
Ο πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ 
(15.000,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 12.096,77€   - ΦΠΑ (24%): 
2.903,23€) θαη πεξηιακβάλεη φια αλεμαηξέησο ηα έμνδα θαη ηηο επηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (ακνηβέο, ΦΠΑ θαη άιινπο 
θφξνπο, ηέιε, θιπ) θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Πξάμεο «Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο 
Θεζζαινλίθεο»  κε θσδηθφ MIS 5002214 ΚΩΓ. Πξάμεο .Α.: ΔΠ0081 ηεο ΑΔ 2016ΔΠ00810064 πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην 
πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ««Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020»  

 

ΑΡΘΡΟ 6: Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α – Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δχν θάζεηο.   

 

ΑΡΘΡΟ 7: Ακνηβή αλαδόρνπ 

7.1 Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 
παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

7.2 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

α) Υνξήγεζε ηνπ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Μπηελάιε θαη 

κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ παξαδνηένπ ηεο Φάζεο Α απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

http://www.greekstatemuseum.com/
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β) Υνξήγεζε ηνπ ππφινηπνπ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο επηά εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο 

Μπηελάιε θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

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

ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  

7.3 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  
α) πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο,  

β) ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ,  

γ) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε  ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο 

δ) θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 
Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. Ο 
Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ πνπ θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Η θαζαξή αμία ησλ 
παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν.4172/2013. Δπίζεο ν 
Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: α) Κξάηεζε  0,06 % ππέξ Δ.Α.ΓΗ.Τ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο β) Κξάηεζε 0,06 % ππέξ Α.Δ.Π.Π,  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Οη θξαηήζεηο 
ππάγνληαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία, ζηελ πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – Λνηπνί Λόγνη 
Απνθιεηζκνύ   

8.1 ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο, θαζψο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
θαη πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή (3) 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, ηθαλφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε έξγα ζπλαθή κε ην 
πξνθεξπζζφκελν  ήηνη  κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε – απεγθαηάζηαζε  έξγσλ ηέρλεο πνπ λα 
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο  ηερληθήο ηθαλφηεηαο. 
8.2 Δπηπξφζζεηα σο ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ηίζεηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ελόο (1) 
έξγνπ ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
8.3 Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ 
ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη ζε έλα ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ 
ππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή -ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 
πξνζψπσλ- έζησ θαη γηα έλα ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

1.1.  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

1.2.  δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 
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Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

1.3.  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

1.4.  ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

1.5.  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

1.6.  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 
ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 
νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε απηήο ηεο παξαγξάθνπ αθνξά ηδίσο:  
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.) θαη ΙΚΔ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε 
φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 
αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

8.4 Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ν ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε 
έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφο θνξέαο: 
1.7.  έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 
λνκνζεζία, 

1.8.  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Η παξνχζα 
παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

8.5 Απνθιείεηαη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ν δηαγσληδφκελνο, εθφζνλ ν ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε 
έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφο θνξέαο: 
1.9.  δελ ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ή/θαη 

παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ή/θαη 
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1.10.  δελ ππνβάιεη φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επηζήκσο 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 
έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ 
θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ 
ην δηαγσληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα, όηαλ απνδεηθλύεηαη όηη απηόο βξίζθεηαη 
ιόγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνύ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία από ηηο 
αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 

8.6 Γηθαηνινγεηηθή πηζηνπνίεζεο Σερληθήο Ιθαλόηεηαο-Δκπεηξίαο 

Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ νθείιεη: 

I. Nα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα θαη φηη έρεη απνδεδεηγκέλε 
εκπεηξία πινπνίεζεο έξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή 
κεγαιχηεξνπ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν.  Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ν 
ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα  ππνβάιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ «Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθώλ», θαηάινγν κε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε 
δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαη ηε 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ Έξγνπ. 

II. Να ππνβάιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ», θαηάινγν θαη 
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγσλ, ηα νπνία 
πινπνίεζε (ή/θαη πινπνηεί), θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (5) κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 ΠΙΝΑΚΑ ΈΡΓΩΝ 

Α/Α Πειάηεο 
Σίηινο θαη ζύληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Γηάξθεηα 

εθηέιεζεο 

έξγνπ 

Πξνϋπνιν- 

γηζκόο 

(Eπξώ) 

Παξνύζα 

θάζε 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

ζην έξγν 

       

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ θαηάινγν ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηη έρεη 
νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν παξφκνην θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ωο 
ζπλαθή έξγα νξίδνληαη ηα έξγα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο έξγσλ ηέρλεο 
γηα ηε δηεμαγσγή εηθαζηηθψλ εθζέζεσλ. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ παξφκνηνπ έξγνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία νινθιήξσζεο θαη νξζήο εθηέιεζεο.  

III. Να θαηαζέζεη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
λ.1599/1986 ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα ηελ αιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα έξγσλ απηνχ θαζψο επίζεο θαη δέζκεπζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη 
έγθαηξε πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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IV.  Να θαηαζέζεη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηάινγν φισλ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα 
απαζρνιεζνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε νκάδα έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε νκάδα έξγνπ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζην έξγν δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία θαη δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλαθή έξγα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ην ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα νξηζζεί σο ππεχζπλνο  έξγνπ 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε, αλάξηεζε θαη απφ-αλάξηεζε έξγσλ ηέρλεο.  

V. Να θαηαζέζεη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
λ.1599/1986 ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα ηελ αιήζεηα ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελεο ζηειέρσζεο απηνχ, θαζψο επίζεο θαη 
δέζκεπζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 
νπνηνπδήπνηε πξφζζεηνπ ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή.  

VI. Να θαηαζέζεη γηα ηνλ ππεχζπλν έξγνπ ηνπ αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα, ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ηα φζα 
νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο. 

 

Άξζξν 9: Δγγπήζεηο 

Ο επηιεγείο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε α. 72 ηνπ λ. 4412/2016. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ιήγεη κε ηελ επηζηξνθή ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε. 
Δάλ ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επεηδή ν 
εθδφηεο ηεο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηε γιψζζα ηνπ εθδφηε θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ζε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ αιινδαπνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ. Η εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα, ζα δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

Α/Α 
Ολ/κν 

ηειέρνπο 

Δηαηξεία (ζε 

πεξίπησζε 

Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο) 

Θέζε ζηελ 

Οκάδα 

Έξγνπ 

Δηδηθόηεηα 
Έηε 

Δκπεηξίαο 

ρέζε εξγαζίαο κε ηνλ  

Τπνςήθην Αλάδνρν 

(Έκκηζζν Πξνζσπηθό 

/Δμσηεξηθόο 

πλεξγάηεο) 
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 
εθηφο ΦΠΑ 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Σξόπνο θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Γηάξθεηα ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

α) Καηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν.  

β) Απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ, 56430 Θεζζαινλίθε.  ηελ πεξίπησζε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο 
πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ιήγεη 25ε Ινπιίνπ 2017 θαη ψξα Διιάδνο 11:00.  Ο δηαγσληζκφο ζα 
δηελεξγεζεί ζην θηίξην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ, Θεζζαινλίθε 
ηελ 25ε Ινπιίνπ  2017 θαη ψξα 12:00.  

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 
νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ 
θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηνληαη. Η θαηαθχξσζε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, δεζκεχεη φκσο ηνλ 
Αλάδνρν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη 
ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Σξόπνο ζύληαμεο θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

1. Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη δχν (2) επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο, σο εμήο: 

 Έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

άξζξν 12, παξ. 12.1. & 12.2 ηεο παξνχζαο.  

 Έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. 
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Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σπρφλ δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί, ζε άιιε γιψζζα, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε Διιεληθή 
κεηάθξαζε αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ό,ηη αλαγξάθεηαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα ππεξηζρχεη θαη απηφ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ 
παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Θα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 
εθηππσηηθήο κεραλήο, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ ή αληηπξνζθνξψλ. Δάλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 

Όπνπ ζηα Σεχρε Γηαγσληζκνχ / πκβαηηθά Σεχρε δεηείηαη ε πξνζθφκηζε 
εγγξάθσλ/πηζηνπνηεηηθψλ/βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, αιιά γίλνληαη δεθηά  ηα απιά, επαλάγλσζηα 
θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ δεκφζηεο 
ππεξεζίαο. Γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν ή απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 

Όπνπ ζηα Σεχρε Γηαγσληζκνχ/πκβαηηθά Σεχρε δεηείηαη ε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο, λνείηαη, γηα 
ηνπο κελ εκεδαπνχο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Γηα ηνπο 
δε αιινδαπνχο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 
ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Κ.Πνι.Γηθ θαη ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξόζθνξα» 

12.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
1. Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 2 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,  
β) δειψλεη φηη ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ηελ εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α  - Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ - ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα 
Σ, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ- ΑΚΗ) ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, 
θαζψο θαη απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θαη ηδίσο: 
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 
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χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηα ελ ιφγσ 
πξφζσπα. 
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. ή ζε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη δελ 
ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηηο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε 
πεξίπησζε έλσζεο, ε θνηλή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ δελ ππνβάιιεηαη Σ.Δ.Τ.Γ. γηα θάπνην απφ 
ηα κέιε ή φηαλ θάπνην απφ ηα ππνβαιιφκελα Σ.Δ.Τ.Γ. δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, έζησ 
θαη αλαθνξηθά κε έλα εθ ησλ κειψλ απηήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε επίθιεζεο 
δπλαηφηεηαο ηξίηνπ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνλ θνξέα απηφλ.  
 

12.2 Σερληθή πξνζθνξά 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάινπλ ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά», ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληαγκέλε κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζην Παξάξηεκα ΑΙ.  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαηάιιεια ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πνπ αθνξά ην 
έξγν θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά.   
 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάινπλ, ππνθάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην Παξάξηεκα Β.  
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε 
αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ: ην θέξδνο ηνπ πξνζθέξνληνο, ηηο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 
θαη θάζε ηέινο, δαζκφ, ή επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. Δίλαη δειαδή ηειηθέο ηηκέο πξν ΦΠΑ γηα ηελ πιήξε 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ κε ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ 
ςεθίν αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη δνζέληνο φηη ν Αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απξφνπηνπ 
κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη.  
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ θαηαιήγεη ζε 
ζπλνιηθή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε Πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά παξαιείπεη ηηκέο ή 
πεξηιακβάλεη αληηθαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή 
θαηαιείπεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 
Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζεσξείηαη ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ 80% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. Πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε 
αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ 
παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη 
κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε 
Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη  κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ 
ήηνη ηελ 25ε Ινπιίνπ 2017 θαη ψξα 12.00, κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
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(Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε φισλ ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψ.   Αξρηθά απνζθξαγίδνληαη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά». Οη 
(ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη  ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 
 
ην πξψην ζηάδην ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο (ππφ)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ειέγρεη (α) φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη (β) 
δηαπηζηψλεη πνηεο απφ ηηο πξνζθνξέο θξίλνληαη απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ.  
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα 
ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο θαη 
δηαπηζηψλεη αλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο πξνθήξπμεο.   
Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ» βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη 
ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ησλ 
ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ή νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, απνθιείνληαη απφ 
ηηο επφκελεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. ην ζηάδην απηφ ζα επηιεγνχλ νη Πξνζθέξνληεο πνπ 
έρνπλ «πεξάζεη» ην πξψην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ. 
ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηελέξγεηαο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί θαηά ην πξψην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ 
πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  πξνζθνξψλ,  ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ κε ηε 
ζρεηηθή αμηνιφγεζε ή/θαη ηηο ηπρφλ απνξξηπηέεο πξνζθνξέο ην νπνίν ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή εληαία απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο (πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Απφθαζεο) ε νπνία  θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ή/θαη κε 
ηειενκνηνηππία πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ εθφζνλ επηζπκνχλ ηα ηπρφλ έλδηθα κέζα. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά παξέθθιηζε 
ησλ αλσηέξσ, ε απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε, ε νπνία ηνπ απνζηέιιεηαη κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,  ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
δεηψληαο ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηεο 
παξνχζαο,  κέζα ζε πξνζεζκία10 εκεξψλ. ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε νξίδεηαη ν ηφπνο, ε ζπγθεθξηκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 
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Η πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη  ειεθηξνληθά θαη ζε φινπο ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο πνπ ππέβαιαλ 
παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαη νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξαζηνχλ θαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
Η Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ». Καηά ηελ απνζθξάγηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνπο 
φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε απηά, ζα πξέπεη λα αηηνχληαη ζρεηηθά εγγξάθσο. Η θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε κπνξεί λα 
εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κε 
ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αηηνχληα, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο εηδηθήο δήισζεο απνξξήηνπ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο.  
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», ε Δπηηξνπή ζε επφκελεο 
θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο εμεηάδεη κε ιεπηνκεξή έιεγρν, ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Δπί ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο, ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ 
πξνθχςεη ζρεηηθή αλάγθε. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο εληφο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πέληε (5) εκεξψλ απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο -  ηηκήο θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζθνκίζεη θαηά ηα αλσηέξσ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 
παξνχζαο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη 

Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ε 
Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή δηαβηβάδνληαο πξνο 
απηή, ην πξαθηηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Η αλαζέηνπζα 
αξρή απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 
αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν , φπσο κε ηειενκνηνηππία ή 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ  
Η αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
Γηαγσληζκνχ. Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα αμηνιφγεζεο: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

1. 
Κξηηήξην Α:  
Δκπεηξία νκάδαο έξγνπ-εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

50% 

 
Κξηηήξην Β:  
Ακεζφηεηα θαη πνηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο-πξνηεηλφκελν 
ρξνλνδηάγξακκα  

30% 

2. 
Κξηηήξην Γ:  
Πιεξφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο εθηέιεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

20% 

 ύλνιν 100% 

 
Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα ηνπ πίλαθα βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 
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Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ θάζε ζεκείνπ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Σερληθέο πξνζθνξέο κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ, είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ 
θξηηεξίνπ, επί ηε βαζκνινγία ηνπ. 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 
ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ηεο νκάδαο. 
Γηα ηελ ζπλνιηθή ηερληθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (Bi) εθαξκφδεηαη ν ηχπνο : 

Βi = ΒΑ + ΒΒ + ΒΓ 

φπνπ:  

Βi = H ζπλνιηθή ηερληθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε Σερληθή Πξνζθνξά i 

ΒΑ = Η ζηαζκηζκέλε Βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ ΒΑ 

ΒΒ = Η ζηαζκηζκέλε Βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ ΒΒ 

ΒΓ = Η ζηαζκηζκέλε Βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ ΒΓ 

Η ηειηθή ηερληθή βαζκνιφγεζε κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 

Η νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

80%. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή Άπνςε Πξνζθνξά Με Βάζε ηε Βέιηηζηε 
ρέζε Πνηόηεηαο - Σηκήο  

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.  

Καηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε, ιακβαλνκέλσλ ππ΄φςηλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, κε βάζε 

ηνλ παξαθάησ ηχπν 

Λi= 【0,80*(Bi/Bmax) + 0,20 * (Kmin/Ki)】*100 

Όπνπ: 

Bmax  = ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

Bi      = ε ζπλνιηθή Βαζκνινγία ηεο θάζε Σερληθήο πξνζθνξάο i 

Kmin   = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή 

Ki        = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο i 

 
Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά. 
Ωο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ ζπγθέληξσζε ηε 
κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή ην κεγαιχηεξν Λ. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ν αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Ρεηά εθ λένπ 

επηζεκαίλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απηέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη θαη θάζε άιιε δπλαηή δηεπθξίληζε 
θξίλεη σο απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ησλ ηζρπνπζψλ 
δηαηάμεσλ ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 103 παξ.1 ηνπ λ.4412/2016, ν πξνζθέξσλ 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ή ηειενκνηνηππηθά, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ζήκαλζε 
«ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ελεκεξσκέλα θαη επηθαηξνπνηεκέλα φια 
ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. 
 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Οη Έιιελεο πνιίηεο ππνβάιινπλ ηα θάησζη αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.1. Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Αξρή (ΓΟΤ). 

1.2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

1.3. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

1.4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

Πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Οη αιινδαπνί πνιίηεο ππνβάιινπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ ή άιια ηζνδχλακα 

έγγξαθα ή απνδεηθηηθά κέζα εθδνζέληα απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

Αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ππνβάινπλ ηα εμήο έγγξαθα: 

3.1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ελδείθλπηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ) ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα, θαηά 

πεξίπησζε, ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, φπνπ απηά πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε απηνχ, ήηνη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ΑΔ, νη Γηαρεηξηζηέο ησλ ΔΠΔ, ΟΔ θαη 

ΔΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα ηζρχνληα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 
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3.2. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

3.3. Σα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

3.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε 

θαηαζηαηηθνχ). 

Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο – θνηλνπξαμίαο. ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζεκεηψλνληαη ηα 
αθφινπζα: Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ 
αλήθνπλ ζε απηά πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο, ν Γηαγσληδφκελνο πξέπεη λα ζπλππνβάιεη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλάινγα. 
 

ΑΡΘΡΟ 18: Δθρώξεζε – Τπνθαηάζηαζε 

Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ’ αθνξκήο ηεο παξνχζεο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε 
δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο άδεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Τπνβνιή ελζηάζεσλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 
λνκίκνπ παξαβφινπ, θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ 
λ. 4412/2016. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν Οηθνλνκηθφ Φνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε 
έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ 
ην απνθαζίδνλ φξγαλν. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221,παξ.11α) ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 20: Τπνγξαθή ζύκβαζεο 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο 
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνύκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.           
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Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε   β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21: Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο 
Η δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο κπνξεί λα καηαησζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη,  θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016.  
ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ δελ έρνπλ 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο (φπσο Κήξπμε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο-Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 
Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 23: Δκπηζηεπηηθόηεηα  
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα 
ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηήλ 
πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα 
γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 24: Δθαξκνζηέν δίθαην 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα 
πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα επηιχεηαη απφ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα 
Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ δίθαην. 





  
- 21 - 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Γεληθή Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ 

Η παξνχζα πξνθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δλέξγεηεο Πξνβνιήο γηα ηελ 6ε  
Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» ηεο Πξάμεο «Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» ε 
νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» ηνπ ΔΠΑ θαη δηνξγαλψλεηαη απφ 
ην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο.  
Η Μπηελάιε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην δηάζηεκα 30 επηεκβξίνπ 2017 κέρξη θαη ηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 
2018 θαη ζα παξνπζηαζηεί ζε δηάθνξα ζεµεία ηεο πφιεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείν 
χγρξνλεο Σέρλεο, ηνπ Κέληξνπ χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Μαθεδνληθνχ Μνπζείνπ 
χγρξνλεο Σέρλεο θαη ηεο Αγηνξεηηηθήο Δζηίαο, θαζψο θαη άιισλ δεµφζησλ ρψξσλ. Η Μπηελάιε 
χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, πνπ πξσηνζπζηήζεθε ζην θνηλφ ην 2007, αλνίγεη έλαλ θαηλνχξγην 
θχθιν ιεηηνπξγίαο µε λέα δνµή, επηθαηξνπνηεµέλνπο ζηφρνπο, θαη έµθαζε ζην ζπµµεηνρηθφ επηµειεηηθφ 
ζρήµα, ελψ ζέηεη ζηνλ ππξήλα ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο έθηεο δηνξγάλσζεο ην πίηη, σο θαληαζηαθή ζχιιεςε 
θαη θαηαζθεπή.  
Σν ζεµαηηθό πιαίζην ηεο Μπηελάιε ηνπ 2017 θέξεη ηνλ ηίηιν Φαληαζηαθέο  Δζηίεο-Imagined Homes. 
Με ηνπο φξνπο «εζηία» ή «ζπίηη» λνείηαη φρη κφλν ε θαηνηθία, αιιά θαη ε θνηλφηεηα/παηξίδα, ν ηφπνο 
φπνπ ληψζεη θαλείο αζθαιήο θαη απνδεθηφο, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ θαη αλαπηχζζεη ηνλ ππξήλα ησλ 
θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ.  Γη’ απηφ θαη ε νηθεηφηεηα ελέρεη ηνλ νίθν. 
Σν εληαίν ζθεπηηθφ ηεο 6εο Μπηελάιε Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλππνγξάθεη ην ζχλνιν ηεο επηκειεηηθήο 
νκάδαο ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο ζα δηαηξέμεη ηφζν ηελ θεληξηθή θαη ηηο παξάιιειεο 
εθζέζεηο, φζν θαη ηηο εηδηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ θεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο (Thessaloniki Performance 
Festival, Residency Program, δεκφζηεο δξάζεηο – ζπδεηήζεηο κε θαιιηηέρλεο, ζεσξεηηθνχο, ζπκπφζηα, 
θ.ι.π.) θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο πνιηηηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, δεκηνπξγηθέο 
νκάδεο θαη άηνκα.   
Σν Πξφγξακκα ηεο 6εο Μπηελάιε ζα δηαθξίλεηαη ζε:  
Α. Κεληξηθφ Πξφγξακκα: Πνπ απνηειείηαη απφ: 

(α)  ηελ Κεληξηθή Έθζεζε, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηε 
Μνλή Λαδαξηζηψλ, ζην Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο-Απνζήθε Β1 ζην Ληκάλη, ζην Μαθεδνληθφ  Μνπζείν 
χγρξνλεο Σέρλεο θαη ηελ Αγηνξεηηηθή Δζηία 
 
(β) ηηο Δηδηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ θεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο είλαη ην Φεζηηβάι Performance 
Θεζζαινλίθεο, ην Residency Program, νη δεκφζηεο δξάζεηο – ζπδεηήζεηο κε θαιιηηέρλεο θαη 
ζεσξεηηθνχο, ζπκπφζηα, ζπλεξγαζίεο κε πνιηηηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, δεκηνπξγηθέο 
νκάδεο θαη άηνκα.  
 

Β. Παξάιιειν Πξφγξακκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ εθζέζεηο θαη δξάζεηο πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη 
απφ ηελ Μπηελάιε αιιά έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ηνλ ρψξν παξνπζίαζήο ηνπο, 
παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ην θεληξηθφ ζέκα θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Μπηελάιε θαη ηεινχλ ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο ζηεξηδφκελα ζε επίπεδν πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Κεληξηθφ Πξφγξακκα θαη ην ππφινηπν πξφγξακκα ππάξρνπλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΚΜΣ www.greekstatemuseum.com θαζψο θαη ζηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηεο 
δηνξγάλσζεο www.thessalonikibiennale.gr . 

 

2. Έξγν ηνπ αλαδόρνπ 

  
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη  λα παξέρνπλ 
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ ησλ έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ 

http://www.greekstatemuseum.com/
http://www.thessalonikibiennale.gr/
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ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ θεληξηθή έθζεζε ηεο 6εο Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο. Ο 
αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη: 

i. Σελ αζθάιηζε θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ έξγσλ ηέρλεο απφ ηνλ ηφπν 
ζπγθέληξσζήο ηνπο πξνο ζηνπο ηξεηο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ηεο Μπηελάιε   

ii. ηελ απνζπζθεπαζία φισλ ησλ έξγσλ ηεο θεληξηθήο έθζεζεο, ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ 
ησλ έξγσλ ηέρλεο (θηβψηηα) θαη ηε θχιαμή ηνπο ζε απνζήθε ηνπ αλάδνρνπ πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαζπζθεπαζία ησλ έξγσλ κεηά ηε ιήμε ηεο Μπηελάιε. 

iii. Σελ αλάξηεζε ησλ έξγσλ ηεο θεληξηθήο έθζεζεο ζηνπο ηέζζεξεηο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ηεο Μπηελάιε 
iv. Σελ απναλάξηεζε ησλ έξγσλ ηεο θεληξηθήο έθζεζεο ζηνπο ηέζζεξεηο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ηεο 

Μπηελάιε 
v. ηελ αλαζπζθεπαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηα ππάξρνληα θηβψηηα  

 
Ο αλαιπηηθφο θαηάινγνο κε ηα έξγα πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ (ζχκθσλα κε ηνλ ρψξν έθζεζήο 
ηνπο) θαη λα αλαξηεζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΑΙI – ΛΙΣΑ ΈΡΓΩΝ.  
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο πνπ αθνινπζεί ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΙ θαη  λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά.  
 
 

3. Φάζεηο πινπνίεζεο θαη παξαδνηέα 

Σν έξγν δηαξζξψλεηαη ζε δχν θάζεηο πινπνίεζεο κε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα: 
vi. Φάζε 1 –Παξαιαβή ησλ έξγσλ απφ ην ζεκείν ζπγθέληξσζήο ηνπο (Απνζήθε Β1, Ληκάλη ή/θαη ΚΜΣ 

Μνλή Λαδαξηζηψλ), κεηαθνξά έξγσλ ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηε ιίζηα έξγσλ, 
απνζπζθεπαζία θαη εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο. 
Παξαδνηέν 1 – Δγθαηεζηεκέλα έξγα ζηνπο 4 εθζεζηαθνχο ρψξνπο ΚΣΘ-Απνζήθε Β1, Αγηνξείηηθε 
Δζηία, ΚΜΣ Μνλή Λαδαξηζηψλ, ΜΜΣ   

vii. Φάζε 2 – Απφ-αλάξηεζε ησλ έξγσλ ζηνπο 4 εθζεζηαθνχο ρψξνπο, αλαζπζθεπαζία έξγσλ.  
Παξαδνηέν 2 – Λίζηεο απεγθαηεζηεκέλσλ έξγσλ  απφ ηνπο 4 εθζεζηαθνχο ρψξνπο ΚΣΘ-Απνζήθε 
Β1, Αγηνξείηηθε Δζηία, ΚΜΣ Μνλή Λαδαξηζηψλ, ΜΜΣ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΙ  Πίλαθαο πκκόξθσζεο 
ΔΡΓΟ « Μεηαθνξέο & εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» 
 
 

Α/Α 

Τπεξεζία πκκόξθσ
ζε 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

Παξαπνκπ
ή 

1.  
Παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζε ησλ έξγσλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην θέληξν 
ζπγθέληξσζεο ηνπο πξνο ηα ηξία κνπζεία, ζχκθσλα κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο αμίεο 
(επηζπλάπηεηαη ιίζηα έξγσλ). 

  

2.  
Παξαιαβή θαη νδηθή κεηαθνξά φισλ ησλ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ 
θαη ρξήδνπλ κεηαθνξάο, απφ ην θέληξν ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα ππφινηπα ηξία 
Μνπζεία ΚΜΣ, ΜΜΣ θαη Αγηνξείηηθε Δζηία ή ΚΣΘ, ΜΜΣ θαη Αγηνξείηηθε Δζηία. 

  

3.  

Παξνρή ππεξεζηψλ απνζπζθεπαζίαο ησλ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα 
έξγσλ, απνκάθξπλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο (θηβψηηα) θαη θχιαμήο ηνπο ζε απνζήθε 
ηνπ αλάδνρνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαζπζθεπαζία ησλ έξγσλ 
κεηά ηε ιήμε ηεο Μπηελάιε. 

  

4.  

Παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ησλ έξγσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ θαη πνπ ρξήδνπλ ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζηνπο 
ηέζζεξεηο εθζεζηαθνχο ρψξνπο-ΚΜΣ, ΚΣΘ, ΜΜΣ, Αγηνξείηηθε Δζηία- απφ 
θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ησλ επηκειεηψλ ηεο έθζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζα παξαζρεζεί απφ πέληε (5) 
άηνκα θαη ζα δηαξθέζεη 7 εκέξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 4 εκέξεο γηα ηελ 
απεγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ.  

  

5.  

Παξνρή ππεξεζηψλ αλαζπζθεπαζίαο φισλ ησλ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα 
έξγσλ, ζηα πθηζηάκελα θηβψηηα φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη πξνκήζεηα λέσλ 
θαηάιιεισλ θηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αξρηθά θηβψηηα έρνπλ 
ππνζηεί θζνξέο θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

  

6.  

Οξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ Φνξηεγνχ κεηαθνξάο έξγσλ ηέρλεο ην νπνίν είλαη 
απνθιεηζηηθά φρεκα κεηαθνξάο έξγσλ ηέρλεο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε: 

 χζηεκα δηαηήξεζεο θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

 Δηδηθέο αλαξηήζεηο (αεξαλαξηήζεηο) γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ 

 Δηδηθά ζπζηήκαηα ζηήξημεο εληφο θνξηεγψλ κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο 
κεηαθνξά ησλ έξγσλ 

  

7.  

Οξηζκφο ππεχζπλνπ έξγνπ νκάδαο έξγνπ ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 

(5) εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε, αλάξηεζε θαη απφ-αλάξηεζε έξγσλ ηέρλεο ε νπνία ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ζην Βηνγξαθηθφ ην νπνίν ζα πξνζθνκηζζεί ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΙΙ  Λίζηα Έξγσλ 
ΔΡΓΟ « Μεηαθνξέο & εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» 
 

A/
A 

NAM
ES 

Γηαζηάζεηο 
Έηνο 

δεκηνπξγ
ίαο 

Τιηθό 
αζθαιηζη
ηθή αμία 
έξγνπ 

Μεηαθν
ξά  

Σερληθή 
Τπνζηήξ
ημε 

Υώξνο 
έθζεζε
ο 

1 

Έξγν 
1 

  2017 
ερεηηθφ έξγν θαη 
εγθαηάζηαζε 

0,00 ΌΥΙ ΝΑΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

2 

Έξγν 
2 

250X130 cm (3 
banners) rolled 

2010 Fabric 
15.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΜΣ 

3 

Έξγν 
3 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2015-
2016 

εγθαηάζηαζε, 
θαηαζθεπή ζηνλ 
ηνίρν 3.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΣΘ 

4 

Έξγν 
4 

  
2015 on 

going 

Ιληεξλεηηθή 
εγθαηάζηαζε, 
ζεκαία 500,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΣΘ 

5 

Έξγν 
5 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2016 
Installation in the 
form of a 
chandelier  6.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ  

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

6 

Έξγν 
6 

2 θηβψηηα 500 x 
500 x 240 cm, 
100 θηιά/ 196 x 
196 x 95 
inches, 80 θηιά  

2007 

hand-cut birch, 
hand-cut poplar, 
hand-cut 
archival paper, 
acrylic 15.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

7 

Έξγν 
7 

24 Υ 24 εθ. 
θάζε ζρέδην  

2000-
2017 

βίληεν, 
δσγξαθηθή 
εγθαηάζηαζε 
ζηνλ ηνίρν κε 36 
ζρέδηα 3.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΣΘ 

8 
Έξγν 
8 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2011 εγθαηάζηαζε 
0,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

9 

Έξγν 
9 

120 ρ 80 ζε 
tube 

2016 
4 θσηνγξαθίεο 
ηππσκέλεο ζε 
κνξθή αθίζαο 4.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

10 

Έξγν 
10 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2015 
εγθαηάζηαζε κε 
θξπζηάιιηλα 
αληηθείκελα 2.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

11 
Έξγν 
11 

κεηαβιεηέο 2017 Σππψκαηα 
3.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ  ΚΣΘ 

12 

Έξγν 
12 

4 θνληξα πιαθέ 
δηαζηάζεσλ 35 
x 20 εθ, πάρνο 
3,  8 κεηαιιηθά 
ζηεξίγκαηα.  

2017 κεηθηή ηερληθή 

500,00 ΌΥΙ  

ΝΑΙ - ζε 
δηάθνξνπ
ο ρψξνπο   

13 

Έξγν 
13 

  2012 
6 δσγξαθηθνί 
πίλαθεο 36.000,00 

ΝΑΙ απφ 
ΚΜΣ ΝΑΙ ΜΜΣ 

14 

Έξγν 
14 

2 επξσπαιέηεο 
κε θεξακίδηα 

2016 εγθαηάζηαζε  
14.000,00 

ΝΑΙ 
(απφ 
ΚΜΣ)  ΝΑΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

15 

Έξγν 
15 

ηχπσκα ζε 
θακβά 

2015 θακβάο 
4.000,00 

ΝΑΙ 
(απφ 
ΚΜΣ) ΝΑΙ ΜΜΣ 
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16 

Έξγν 
16 

15.5cm x 11cm 
ην κηθξφηεξν 
έξγν 
61cm x 91cm 
ην κεγαιχηεξν 
έξγν 

2009-
2016 

24 δσγξαθηθά 
έξγα κεηθηήο 
ηερληθήο θαη 
θσηνγξαθίεο 

15.250,00 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

17 

Έξγν 
17 

1,40 Υ 1,87 Υ 1 2017 
θέληεκα ζε 
κάιιηλε 
θνπβέξηα 4.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

18 

Έξγν 
18 

  
1992-on 

going 

εγθαηάζηαζε 
πιεξνθφξεζεο 
κε βηβιία, 
θσηνηππίεο θ.α.  100,00 ΌΥΙ  ΌΥΙ ΚΣΘ 

19 
Έξγν 
19 

8 θάδξα 70 ρ 
55 εθ. 

2017 κειάλη ζε ραξηί 
4.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΣΘ 

20 

Έξγν 
20 

1 Υ 1,25, 0,25 
Υ 0,30 

2017 
1 κεγάιν 
δσξγαθηθφ + 1 
κηθξφ έξγν 

3000, 
1000 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΣΘ 

21 

Έξγν 
21 

60 ηα.κ. 2016 
ινχηξηλα 
αληηθείκελα, 
ραιί, θνζηνχκηα 6.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΜΣ 

22 

Έξγν 
22 

5 μχιηλα 
θηβψηηα 55 x 40 
x 35 ην θαζέλα 

2013 
θεξακηθά 
πιαθάθηα 

5.000,00 ΝΑΙ  ΝΑΙ ΜΜΣ 

23 

Έξγν 
23 

3 x 2 x 3 m. 2017 

εγθαηάζηαζε, 
κηθηή ηερληθή, 
ππιφο, 
πνξζειάλε, 
βηβιία, ζρέδηα, 
θσηνγξαθίεο, 
μχιν 5.000,00 

ΟΥΙ - 
ΚΣΘ ΝΑΙ ΚΣΘ 

24 

Έξγν 
24 

1.30κ. X 1.10κ. 
X 2.50κ. 

2010-
2017 

MDF 
6.000,00 ΝΑΙ  ΝΑΙ ΚΜΣ 

25 

Έξγν 
25 

6,48 x 2,34 εθ. 2016 
1 δσγξαθηθφ + 1 
γιππηφ κηθξφ 

3.000,00 

ζα ην 
θεξεη 
απηφ ΝΑΙ ΚΜΣ 

26 

Έξγν 
26 

160 X 117, 100 
x 73, 130 x 96, 
140 x 108 cm. 

2017 4 θσηνγξαθίεο  
4.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΣΘ 

27 

Έξγν 
27 

104Υ72 5 
δσγξαθηθά 
έξγα 

2016 γξαθίηεο ζε 
ραξηί 3.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ ΚΣΘ 

28 

Έξγν 
28 

370 Υ 110 2014 
θαηαζθεπή κε 
ξάθηα θαη 
ζρέδηα 4.500,00 ΝΑΙ  ΝΑΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

29 
Έξγν 
29 

40 Υ 40 Υ 18 
εθ. 

2013 γιππηφ 
700,00 ΌΥΙ  ΌΥΙ ΚΣΘ 

30 
Έξγν 
30 

1,20 Υ 1,60 
2013-
2016 

3 θσηνγξαθίεο 
6.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΣΘ 

31 

Έξγν 
31 

(W)1.10 x 
(L)1.00 x 
(H)2.00 

2016 
εγθαηάζηαζε (1 
βάζξν + 1 
θάδξν) 5.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ  ΚΣΘ 

32 

Έξγν 
32 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο  

2017 

εγθαηάζηαζε κε 
ιάκπεο θαη 
μχιηλα 
αληηθείκελα  1.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΜΣ 
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33 

Έξγν 
33 

1)94.00 x 49,50 
2)100.00 x 
120,50     3)54 
ρ 75 εθ 

1980 

1)Λάδη ζε 
ραξηφλη        
2)Λάδη ζε 
κνπζακά       
3)Αθξπιηθφ ζε 
ραξηφλη 16.000,00 ΝΑΙ  ΝΑΙ ΜΜΣ 

34 
Έξγν 
34 

  2017 
βίληεν θαη 
εγθαηάζηαζε 1.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΜΣ 

35 
Έξγν 
35 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2017 εγθαηάζηαζε 
4.000,00 ΌΥΙ  ΌΥΙ ΜΜΣ 

36 

Έξγν 
36 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 

2015 
εγθαηάζηαζε + 
performance  

300,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

έξγν residency 2017 residency 
300,00   ΝΑΙ  

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

37 

Έξγν 
37 

κεηαβιεηέο 
δηαζηάζεηο 
αλάινγα κε ηνλ 
ρψξν 

2016 

20 δξπηλεο 
πιάθεο(22 * 160 
εθ. ε κηα), ιεπθφ 
ζθνηλί, 
αληηθείκελα 20.000,00 ΌΥΙ  ΝΑΙ ΚΣΘ 

38 

Έξγν 
38 

50 Υ 70 εθ. 
θάζε ζρέδην 

2017 

κειάλη ζε ραξηί 
ζρέδηα ρσξίο 
θνξλίδεο κέζα 
ζε πξνζήθεο 3.000,00 ΌΥΙ ΌΥΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

39 

Έξγν 
39 

2  
ζπζθεπαζίεο: 
75 x  35 x  50 
εθ. θαη 110 x 50 
x 50 εθ. 

2012-
2017 

θσηνγξαθίεο, 
πηθαπ θαη 
δίζθνο βηληιην, 
ηξαπεδάθη 

5.000,00 ΝΑΙ  ΌΥΙ  ΜΜΣ 

40 

Έξγν 
40 140 x 214 

εκ. 

2015 - 
2017 

πξφκελε 
δίθπιιε 
θαπιακαδσηή 
πφξηα  10.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αγηνξείη
ηθε 
Δζηία 

41 

Έξγν 
41 

247 cm x 160 
cm x 135 cm 

2011 - 
2016 

Installation 
5.000,00 ΟΥΙ  ΌΥΙ ΚΜΣ 

42 
Έξγν 
42 

2.50 x 2.10 x 
1.60 m 

2010 MDF 
5.000,00 ΌΥΙ ΌΥΙ ΜΜΣ 

43 

Έξγν 
43 

1)2014-15 
2) 
3)2017 
4)2017 

1)2014-
15 
2) 

3)2017 
4)2017 

7 πίλαθεο 

4.000,00 

ΝΑΙ 
(απφ 
ΚΜΣ - 
ΜΜΣ ΝΑΙ ΜΜΣ 

44 

Έξγν 
44 

χςνο 2,20 Υ 
πιάηνο 1,30 
έσο 1.70  

2017 7 θνχληεο  
10.000,00 ΌΥΙ ΝΑΙ  ΜΜΣ 

45 

Έξγν 
45 

4 Υ 2 κ. 2017 

βίληεν, 
πνιπκεζηθή 
εγθαηάζηαζε 
απφ θνιάδ 
ςεθηαθνχ 
πιηθνχ, 
βηληενπξνβνιέο 
ζε κηθξέο 
νζφλεο, γξαθείν 
& θαξέθιεο 0,00 ΌΥΙ ΝΑΙ  ΜΜΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΔΡΓΟ « Μεηαθνξέο & εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» 
 

Α/Α Τπεξεζία 

πλνιηθε 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 
(Δπξώ) 

ΦΠΑ 
(Δπξώ) 

Σειηθή Σηκή 
κε ΦΠΑ 
(Δπξώ) 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζε ησλ έξγσλ θαηά ηε κεηαθνξά 
ηνπο απφ ην θέληξν ζπγθέληξσζεο ηνπο πξνο ηα ηξία 
κνπζεία, ζχκθσλα κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο αμίεο 
(επηζπλάπηεηαη ιίζηα έξγσλ). 

      

2 

Παξαιαβή θαη νδηθή κεηαθνξά φισλ ησλ έξγσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ θαη ρξίδνπλ κεηαθνξάο, 
απφ ην θέληξν ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα ππφινηπα ηξία 
Μνπζεία ΚΜΣ, ΜΜΣ θαη Αγηνξείηηθε Δζηία ή ΚΣΘ, ΜΜΣ 
θαη Αγηνξείηηθε Δζηία. 

      

3 

Παξνρή ππεξεζηψλ απνζπζθεπαζίαο ησλ έξγσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ, απνκάθξπλζε ησλ 
ζπζθεπαζηψλ ηνπο (θηβψηηα) θαη θχιαμήο ηνπο ζε απνζήθε 
ηνπ αλάδνρνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
αλαζπζθεπαζία ησλ έξγσλ κεηά ηε ιήμε ηεο Μπηελάιε. 

      

4 

Παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ησλ 
έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ θαη πνπ 
ρξίδνπλ ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζηνπο ηέζζεξεηο εθζεζηαθνχο 
ρψξνπο-ΚΜΣ, ΚΣΘ, ΜΜΣ, Αγηνξείηηθε Δζηία- απφ 
θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηκειεηψλ ηεο έθζεζεο. Η 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζα παξαζρεζεί απφ πέληε (5) άηνκα 
θαη ζα δηαξθέζεη 7 εκέξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 4 εκέξεο 
γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ. 

      

5 

Παξνρή ππεξεζηψλ αλαζπζθεπαζίαο φισλ ησλ έξγσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε ιίζηα έξγσλ, ζηα πθηζηάκελα θηβψηηα 
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη πξνκήζεηα λέσλ θαηάιιεισλ 
θηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αξρηθά 
θηβψηηα έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαη δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ 

      

  
πλνιηθή πξνζθνξά  Αμία ρσξίο 

ΦΠΑ ΦΠΑ 
πλνιηθή 

Αμία Με ΦΠΑ 

1 Αξηζκεηηθψο       

2 Οινγξάθσο       

 
Οη αλσηέξσ πξνζθνξέο δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν γηα έμη κήλεο. 
Ηκεξνκελία: …/…/……  
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληα:……………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο:  

Ηκεξνκελία Έθδνζεο ............... 

ΠΡΟ Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο 

            Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ, 

            56430, Θεζζαινλίθε  

 

Δγγύεζή καο ππ΄ αξηζκ…… γηα Δπξώ …….. (0.000,00 €) 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 

……… (0,00 €) ππέξ ηνπ 

(i) ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: (Ολνκαηεπψλπκν / παηξψλπκν) ………….., ΑΦΜ………….., 

(δηεχζπλζε, νδφο & αξηζκφο) …….  

(ii) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: (πιήξε επσλπκία Δηαηξείαο) ………….., ΑΦΜ ………… , 

(δηεχζπλζε, νδφο & αξηζκφο) …….   

(iii) ζε πεξίπησζε έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία Δηαηξείαο) ………….., ΑΦΜ ………… , (δηεχζπλζε, νδφο & αξηζκφο) …….  

β) (πιήξε επσλπκία Δηαηξείαο) ………….., ΑΦΜ ………… , (δηεχζπλζε, νδφο & αξηζκφο) …….  

γ) (πιήξε επσλπκία Δηαηξείαο) ………….., ΑΦΜ ………… , (δηεχζπλζε, νδφο & αξηζκφο) …….  

αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ/ παξερφλησλ ππεξεζηψλ,  

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ …….. θαη ηίηιν …………πνπ αθνξά ζηνλ δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ζαο ηεο …εο …. 2017, γηα ην έξγν «Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε 

χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο», ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ …./2017 Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 

καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα 

ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

Μεηαμύ ησλ Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο ηέρλεο 
θαη  <………………………………> 

 γηα ην έξγν  «Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ   ………………………, εκέξα …………………., ζην Κξαηηθφ Μνπζείν 

χγρξνλεο Σέρλεο πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε, νδφο Κνινθνηξψλε 21, Μνλή Λαδαξηζηψλ, ΣΚ 56430 , 

νη ππνγεγξακκέλνη,  

αθελφο 
ν/ε θ. ………….., Πξφεδξνο ηνπ Μνπζείνπ …………….., θαινπκέλνο εθεμήο “Αλαζέηνπζα Αξρή”      

θαη αθεηέξνπ 
ν …………………, ν  νπνίνο σο …………………………………………,πνπ εδξεχεη  ζηελ ………………, 
…………………………….. , ζχκθσλα κε 
……………………………………………………………………………….. θαινπκέλνπ εθεμήο “Αλάδνρνο” 

ιακβάλνληαο ππφςε 
1. Σε κε αξ. πξση. …../00-00.2017 απφθαζε πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,  γηα ην έξγν 

κε ηίηιν «Μεηαθνξέο θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ 6εο Μπηελάιε Σύγρξνλεο Τέρλεο Θεζζαινλίθεο» 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξψ #15.000,00# €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ  

2. Σελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ απηή δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο 
απνθάζεηο, 

3. Τα κε αξ.πξση. <…….>, <…….> Πξαθηηθά ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 
Γηαγσληζκνύ 

4. Τε κε αξ.πξση < …………>. απόθαζε θαηαθύξσζεο  
 
ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ………………………………………. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο απφθαζεο …………………………………... 
Αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Α’, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ απηή δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

2.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ην έξγν, ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ απηφ 
πεξηιακβάλεη. 

2.2 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ, ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνχ 
θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο 
επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 
λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

2.3 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή 
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία 
εθηειείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζεί ή ζα παξάζρεη νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο 
ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

2.4 Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
Δξγνδφηε. 
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2.5 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε αξκνδηφηεηεο, θαη επζχλεο, 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

3.1 Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηαζέζηκν έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, πνπ δηαζέηεη θαη ζεσξεί ρξήζηκν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
Έξγνπ. 

3.2 Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη επίζεο λα απαληήζεη εγγξάθσο ζηα θνηλνπνηνχκελα 
εξσηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο, ζηηο   νπνίεο ζα πξνβεί ν Αλάδνρνο 
πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη ηα  παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο.  

4.2 Αλαιπηηθφηεξα ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - νινθιεξψζεη θαη λα παξαδψζεη  ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ ……………………………………… φπσο απηή 
πεξηγξάθεηαη ζηελ απφ ……………………………… Σερληθή πξνζθνξά ηνπ.                                                                                                                                                                    

4.4 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηεο πνξείαο 
εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, αξκφδηα είλαη ε νηθεία 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠΔ). 

4.5 Σα παξαδνηέα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ε νπνία 
ηα εμεηάδεη θαη δηαβηβάδεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν εληφο  δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη λα επαλππνβάιιεη ηα παξαδνηέα θαηαιιήισο δηνξζσκέλα θαη 
ζπκπιεξσκέλα. Η δηαδηθαζία ηεο επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) 
θνξέο. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κπνξεί :  

 
   α) λα εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ, αλ θξίλεη φηη απηφ δελ  
       παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,  

          β) λα απνξξίςεη ην παξαδνηέν, αλ απηφ παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο  απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ.  

Η κε γλσζηνπνίεζε παξαηεξήζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνο 
ηνλ Αλάδνρν εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζπλεπάγεηαη 
θαη απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ.  

   Μέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ηπρφλ επηπιένλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα παξαδνηέα πνπ επηβάιινληαη απφ αλάγθεο 
πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ δεηήζεθαλ ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή  

4.6  Η Δπηηξνπή, εθφζνλ δηαπηζηψζεη: 1νλ) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε, 2νλ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ θαη αθνχ ειέγμεη θαη αλαθέξεη ξεηά ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
ηπρφλ δηνξζψζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζπληάζζεη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο  
παξαιαβήο, εηο δηπινχλ θαη ην παξαδίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

4.7 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ: 
           α) κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. 
                 β)  κε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηαηίζεηαη ηζφρξνλα ν    

               ρξφλνο παξάδνζεο. 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΓΓΤΗΔΙ 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ 
<……………………> εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ……………………………….., αμίαο  
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………………………………, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Η 
εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
72 ηνπ Ν. 4412/2016. Η αλσηέξσ εγγχεζε επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα επηζηξαθεί ζην φξγαλν 
πνπ ηε  εμέδσζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ήηνη δχν κήλεο κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ θαη ησλ δχν (2) κεξψλ ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΙΜΗΜΑ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

6.1 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα (θαινχκελν εθεμήο “Σίκεκα”) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν, νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ …………………………………………….., κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ,  ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
……………………………………., ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο 
………………………………………………...  

6.2 Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε ηίηιν 
«Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» κε θσδηθφ MIS 5002214, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «06 – 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο 
Πφξνπο, σο εμήο:  
α) Υνξήγεζε ηνπ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
Μπηελάιε θαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ παξαδνηένπ ηεο Φάζεο 1 απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο. 
β) Υνξήγεζε ηνπ ππφινηπνπ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εληφο επηά εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο 
Μπηελάιε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο 2 θαη φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 
 

6.3 Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε  φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο α) Κξάηεζε  0,06 % ππέξ Δ.Α.ΓΗ.Τ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
β) Κξάηεζε 0,06 % ππέξ Α.Δ.Π.Π,  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Οη θξαηήζεηο 
ππάγνληαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ.  
Ο  ΦΠΑ  βαξχλεη  ην  Διιεληθφ  Γεκφζην.   

6.4 Σα δηθαηνινγεηηθά  πιεξσκήο  είλαη  ηα  αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.  
ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ην αληηθείκελφ ηεο, εάλ φια ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο, κεηά  απφ  γλσκνδφηεζε  ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ζχκθσλα  κε  ηα  νξηδφκελα  ζην άξζξν  132  ηνπ Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ / ΔΤΘΤΝΗ 

8.1. Ο Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο θαζ’ 
νηνλδήπνηε ρξφλν ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππαηηίσο  παξαβεί νπνηαδήπνηε  απφ  ηηο  
ζπκβαηηθέο  ηνπ Τπνρξεψζεηο,  ζεσξνπκέλσλ φισλ σο νπζησδψλ  θαη δελ  άξεη  ηελ παξάβαζε   απηή 
εληφο  δέθα  (10)   εκεξψλ απφ  ηε  ζρεηηθή  έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο απφ ηελ  ΔΠΠ. Γηα ηα ζέκαηα 
θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016. 
8.2. Ο Αλαζέηνπζα Αξρή   δελ   ζα  ζεσξεζεί  ππεχζπλνο  γηα  νπνηεζδήπνηε  δεκίεο ή δηαθπγφληα  
θέξδε ππνζηεί ν Αλάδνρνο απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
8.3. Η  έγγξαθε θαηαγγειία  ηεο  ζχκβαζεο δελ επεξεάδεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο  ησλ   
κεξψλ,  πνπ   πξνυπήξραλ  ηεο  θαηαγγειίαο  θαη  δελ  απαιιάζζεη  ηνλ  Αλάδνρν  απφ επζχλεο θαη  
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ππνρξεψζεηο , πνπ απνξξένπλ απφ  ηε ζχκβαζε ή  ην Νφκν  ζε ζρέζε   κε ζπκβαηηθέο εξγαζίεο, πνπ 
έρνπλ εθηειεζηεί  πξηλ ηελ  έγγξαθε  θαηαγγειία, νχηε  ηνλ  Αλαζέηνπζα Αξρή απφ  ηελ  ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ παξαδφζεθε. 
8.4. ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δεκίαο ηνπ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηζρχνπλ ηα ηνπ λφκνπ νξηδφκελα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ /ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ/ ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

9.1 Σν ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ Παξαδνηέσλ, πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζα 
απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθιεηζηηθά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία ζα έρεη ην 
πιήξεο δηθαίσκα εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Σα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κεηαβηβάδνληαη 
απηνδηθαίσο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ απνδνρή ησλ ζπκβαηηθψλ 
Παξαδνηέσλ. 

9.2 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, νπνηαδήπνηε 
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ρσξίο ηελ   πξνεγνχκελε  ζπγθαηάζεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΔΚΥΩΡΗΗ 

Καλέλα κέξνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή κέξνο ηεο ή 
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηήλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε 
ηνπ άιινπ.  

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Καλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε  εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη ζπλέπεηα αλσηέξαο βίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 
204 ηνπ Ν 4412/2016.. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.    
Η ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα αληίηππα θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 
ππνγξάθηεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ                        ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

 
  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπψλπκν:  Όλνκα:  

 
Μεηξψλπκν:  Παηξψλπκν:  

 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:  Σφπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο:    
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα 
Ηκεξνκελία 
Απόθηεζεο 

Πηπρίνπ 

    

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 
 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Έξγν Δξγνδφηεο Θέζε θαη Καζήθνληα ζην Έξγν 

Πεξίνδνο 
Απαζρφιεζεο 

ζην Έξγν    
(απφ - έσο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 

(αθ) 

- Ολνκαζία: Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221385 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Κνινθνηξψλε 21 / ηαπξνχπνιε / 56430 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Αζελά Ισάλλνπ 

- Σειέθσλν: 2310 589142 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: athina@greekstatemuseum.com  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.greekstatemuseum.com  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

«Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο έξγσλ ηέρλεο 6εο Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» (60100000) 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: …………………………………. 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Τπεξεζίεο 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [0] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [03/2017] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:athina@greekstatemuseum.com
http://www.greekstatemuseum.com/
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Μέξνο IΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): [   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο: 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικέσ πληροφορίεσ: Απάντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορέασ είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεςαία επιχείρηςηii; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 
άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΥΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Δλδερνκέλσο, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο  ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α): [……] 
 
 
β): [……] 
 
γ): [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν: [……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο 
Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, 
δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Άξζξν 8 – Γεληθέο 
Πξνππνζέζεηο Σπκκεηνρήο - ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο 

 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη 

ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, 

επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα 

παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ :  

[…] 
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Μέξνο IIΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

 δσξνδνθία· 

 απάηε· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]iii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ] 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[   ], ζεκείν-(-α): [   ], ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]iv 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)v; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλvi: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΚΑΣΑΒΟΛΗ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη, αλαθέξεηε:  

α) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

β)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα;  Γηεπθξηλήζηε: 

γ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

β.1) [] Ναη [] Όρη  

 

-[] Ναη [] Όρη  

-[……]· 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

γ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

β.1) [] Ναη [] Όρη  

 

-[] Ναη [] Όρη  

-[……]· 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

γ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 
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Μέξνο IV: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε I 
– IΙ αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 
ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δειώλσ όηη ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, ζα ηελ εθηειέζσ 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δίδνληαη ζην 
Μεξόο Β – Αληηθείκελν Έξγνπ – ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 

 

                                            
i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

v Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

vi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  




