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Αθηνά Ιωάννου, Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Έργου  

Ταχ. ∆ιεύθυνση :   

Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,  

Σταυρούπολη 

Ταχ. Κώδικας : 54630,  

Θεσσαλονίκη 

NUTS III 

Τηλέφωνο : 2310 589142 

Fax : 2310 600123 

E-mail: athina@greekstatemuseum.com 

 

 

Αναλυτικό Τεύχος 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2017 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» 

CPV 90910000-9 
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής 

Προϋπολογισµός: 2.419,35€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 24-10-2017 

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 24-10-2017 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   και από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2017 
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ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία ∆ιαγωνισµού-Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

1.1. Πίνακας µε γενικά στοιχεία διαγωνισµού  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της 

τιµής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 2.419,35 (ΕΥΡΩ) € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Τρεις  µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
24/10/ 2017 και ώρα 12.00. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24/10 /2017 και ώρα 13.00  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 90910000-9 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Κολοκοτρώνη 21, 56430, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

 ∆ιεύθυνση:  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθηνά Ιωάννου, Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Έργου 

Τηλ./Φαξ: 
Τηλ. 2310 589142, Fax: 2310 600123 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: athina@greekstatemuseum.com 

  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
10/10/ 2017 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα : www.greekstatemuseum.com 

 
11/10/ 2017 
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1.2. Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού 
Ο παρών συνοπτικός ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
147/Α’/08.08.2016), όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 177 αυτού και σύµφωνα µε: 

1. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94), σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα 
από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24, 

2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), 

3. Το N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) περί «κώδικα διοικητικής διαδικασίας», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί συµπληρωθεί και ισχύει, 

4. Την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης/12/2007 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟκ του Συµβουλίου, όσον αφορά τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων, 

5. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002), «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις»,  

6. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279/10.11.2005)  

7. Την υπ΄αριθµ 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9ΦΕΚ 1673/Β/2007), 
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3414/2005», 

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του 
Κανονισµού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού 

λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV),  

9. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 
2014, σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

10. Το Π.∆. 82/1996 «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’ 66/1996), 

11. Την Υπ’ αριθ. πρωτ. 20977 απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ανάπτυξης «∆ικαιολογητικά 
για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005», όπως  τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Β΄ 
1673/23.8.2005), 

12. Το Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997), «Θεσµοί, Μέτρα και ∆ράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», 
και ειδικότερα το άρθρο 2 «Εικαστική πολιτική, Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης» αυτού,  

13. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονοµίας οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» για τις Εγγυήσεις 

14. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 176/ Α/ 2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

15. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
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16. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 

πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

17. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

18. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθµίσεις»  

19. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

20. Την µε αριθµό C(2014) 10167 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση ορισµένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρικής 

Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 
στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),  

21. Την υπ' αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

22. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 (ΦΕΚ 2891/Β/2014) Υπουργική 
Απόφαση για «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις 
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού», όπως συµπληρώθηκε µε την υπ' αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014 (ΦΕΚ 3114/Β/2014) Υπουργική 

Απόφαση. 

23. Τη µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση µε θέµα 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας 

δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης 
και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»,  

24. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) µε την 
οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

25. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την 
επικύρωση του αποτελέσµατος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την 
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  

26. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την 
έγκριση της µεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων 
Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν, 

27. Την µε αρ.πρωτ. 5235/2-8-2016 (Κωδικός: 036.6c) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 
όπως ισχύει,  
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28. Την µε αρ. πρωτ. 6062/14-9-2016 (οικ. 20839/13-9-2016) αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του 
∆ικαιούχου Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προς την ΕΥ∆ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,  

29. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής 

Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,  

30. Την υπ΄ αριθ. 6898/10-10-2016 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης» µε κωδικό MIS 5002214 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 

31. Τη ΣΑ ΕΠ0081 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη µε ενάριθµο κωδικό πράξης 
2016ΕΠ00810064 συνολικού προϋπολογισµού 360.000 ευρώ. 

32. Την εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ. 30440/08.05.2006  του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε θέµα «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security 
και συνεργεία καθαριότητας».  

33. Την εγκύκλιο µε αριθµό Πρωτ.  31262/16.11.2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε θέµα «Συµπλήρωση της αριθµ. 30440/08.05.2006  
εγκυκλίου σχετικά µε τις Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security και συνεργεία 
καθαριότητας».  

34. Την µε αριθµ.236/08-05-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, για την προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου Συνοπτικός διαγωνισµός «Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε 

2017» συνολικού προϋπολογισµού ύψους 3.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:  
- ∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21, 56430, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 
- Τηλέφωνο: 2310 589142  
- Fax: 2310 600123     
- E-mail: athina@greekstatemuseum.com  
- Πληροφορίες: Αθηνά Ιωάννου, Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Έργου 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης-Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέχρι και τις 18/10/2017. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε 
όλους όσους έχουν παραλάβει την Προκήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Τµήµα ∆ιαγωνισµών 
και ∆ιαχείρισης Συµβάσεων. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-
mail) προς τη διεύθυνση: athina@greekstatemuseum.com.  
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές 
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη 
διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.greekstatemuseum.com). 
Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. Επί 
ποινή αποκλεισµού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που 
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είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα ή υποβάλλεται επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική µαζί µε το υποβαλλόµενο έγγραφο και σε κάθε 
περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος 
εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 
Εάν έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιηµένο από µη ελληνική δηµόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να 
υποβάλλεται/προσκοµίζεται µε επισηµείωση (apostilled). Αντίστοιχα οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά φυλλάδια που 
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
Ο παρών συνοπτικός διαγωνισµός διενεργείται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης µε 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εκθεσιακών χώρων της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Πράξης «Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»  µε κωδικό MIS 5002214 

Ο διαγωνισµός αφορά σε ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας CPV 90910000-9 

Αναλυτικά οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές και 
αναλυτικά στον πίνακα συµµόρφωσης στο Παράρτηµα ΑΙ της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση  
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€)  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 2.419,35  - ΦΠΑ (24%): 580,65€) και 
περιλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης (αµοιβές, ΦΠΑ και άλλους φόρους, τέλη, κλπ) και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις της Πράξης «Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»  µε κωδικό MIS 5002214 ΚΩ∆. Πράξης 
Σ.Α.: ΕΠ0081 της ΣΑΕ 2016ΕΠ00810064 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ««Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020»  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ιάρκεια της σύµβασης 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Οι τµηµατικές παραδόσεις του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Αµοιβή αναδόχου 

7.1 Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
σύµβασης θα είναι σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτηµα της σύµβασης  της παρούσας διακήρυξης. 

7.2 Η πληρωµή του αναδόχου θα διενεργηθεί ως εξής: 

α) Τµηµατική χορήγηση του 40% του συµβατικού τιµήµατος εντός της πρώτης εβδοµάδας του επόµενου µήνα 
από τον µήνα που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, για τους δύο πρώτους µήνες που θα παρέχει τις 
υπηρεσίες ο ανάδοχος και µετά την παραλαβή του σχετικού παραδοτέου  από την επιτροπή παραλαβής.  

β) Χορήγηση του υπόλοιπου 20% του συµβατικού τιµήµατος εντός επτά ηµερών από την ολοκλήρωση όλων των 
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την οριστική παραλαβή του έργου από την επιτροπή παραλαβής. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  

7.3 Για την πληρωµή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
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α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής,  

β) τιµολόγιο του Αναδόχου,  

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε  ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής 

 
Τα προβλεπόµενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνοµα της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος 
επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων, Ανεξάρτητων 
Αρχών ή άλλων Οργανισµών που κατά νόµο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % υπέρ Ε.Α.∆Η.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που 
υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρµόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον έλεγχο 
και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία, στην προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοιποί Λόγοι 
Αποκλεισµού   

8.1 Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που 
ασκούν δραστηριότητες συναφείς µε το προκηρυσσόµενο έργο και µε τουλάχιστον τριετή (3) αποδεδειγµένη 
εµπειρία, ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις σε έργα συναφή µε το προκηρυσσόµενο  ήτοι  µε την 
καθαριότητα εκθεσιακών χώρων και χώρων πολιτισµού που να τεκµηριώνεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
πιστοποίησης  τεχνικής ικανότητας και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο συναφούς 
αντικειµένου κατά την τελευταία πενταετία. 
8.2 Αποκλείεται από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό ο διαγωνιζόµενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του 
ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συµµετέχοντα στην ένωση οικονοµικό φορέα, οι λόγοι 
αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα, εάν υπάρχει 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των διαγωνιζοµένων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω 
και για ένα συµµετέχοντα στην ένωση οικονοµικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται 
κατωτέρω: 

1.1.  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

1.2.  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα,  

1.3.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

1.4.  τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
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Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

1.5.  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

1.6.  παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτής της παραγράφου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. 

8.3 Αποκλείεται από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό ο διαγωνιζόµενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, έστω και ένας συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός φορέας: 
1.7.  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία, 

1.8.  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός 
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

8.4 Αποκλείεται από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό ο διαγωνιζόµενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, έστω και ένας συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός φορέας: 
1.9.  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, ή/και παραβεί 

οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόµενες στην παρούσα προκήρυξη ή/και 
1.10.  δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα 

στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

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

Επισηµαίνεται, ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα 
Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις αναφερόµενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου. 
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8.5 ∆ικαιολογητική πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας-Εµπειρίας 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος που θα συµµετέχει στο διαγωνισµό οφείλει: 

I. Nα αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και ότι έχει αποδεδειγµένη εµπειρία 
υλοποίησης έργων συναφούς αντικειµένου και συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου µε το 
προκηρυσσόµενο έργο.  Προκειµένου να αποδείξει την ανωτέρω ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να  
υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών», κατάλογο µε γενικές 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο 
προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς και 
περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών. 

II. Να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών», κατάλογο και 
συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόµοιων µε το προκηρυσσόµενο έργων, τα οποία 
υλοποίησε (ή/και υλοποιεί), κατά την τελευταία πενταετία (5) µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό, 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ 

Α/Α Πελάτης 
Τίτλος και σύντοµη 

περιγραφή του έργου 

∆ιάρκεια 

εκτέλεσης 

έργου 

Προϋπολο- 

γισµός 

(Eυρώ) 

Παρούσα 

φάση 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

στο έργο 

       

 

Από τον ανωτέρω κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει, επί ποινή αποκλεισµού, ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο παρόµοιο κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή έργα ορίζονται 
τα έργα παροχή υπηρεσιών καθαρισµού εκθεσιακών χώρων πολιτισµού. 

Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του παρόµοιου έργου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης και ορθής εκτέλεσης.  

III. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής για την αλήθεια των στοιχείων που 
αναγράφονται στον πίνακα έργων αυτού καθώς επίσης και δέσµευση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου τεκµηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

IV.  Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών κατάλογο όλων των στελεχών που θα απασχοληθούν 
στην προτεινόµενη οµάδα έργου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΓΟΥ 

.  

Α/Α 
Ον/µο 

Στελέχους 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Θέση στην 

Οµάδα 

Έργου 

Ειδικότητα 
Έτη 

Εµπειρίας 

Σχέση εργασίας µε τον  

Υποψήφιο Ανάδοχο 

(Έµµισθο Προσωπικό 

/Εξωτερικός 

Συνεργάτης) 
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V. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για την αλήθεια των στοιχείων που 
αναγράφονται στον πίνακα προτεινόµενης στελέχωσης αυτού, καθώς επίσης και δέσµευση για την 
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης οποιουδήποτε πρόσθετου 
στοιχείου τεκµηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

VI. Να καταθέσει για τον υπεύθυνο έργου του αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τα όσα ορίζεται στον 
πίνακα συµµόρφωσης. 

 

Άρθρο 9: Εγγυήσεις 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν 
εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
σύµφωνα µε α. 72 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να 
λήγει µε την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν 
είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα 
εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η 
οποία θα περιλαµβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειµένου 
υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, 
θα διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων 
δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούµενους συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο ν. 4412/2016, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, καθώς και ψηφιακά µε µεταφερόµενη κάρτα µνήµης (USB stick). Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους µε τους εξής τρόπους:  

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής,  Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 56430 Θεσσαλονίκη.  Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 
αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία προθεσµίας υποβολής προσφορών.  





  
- 12 - 

Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει 24η Οκτωβρίου 2017 και ώρα Ελλάδος 12:00.  Ο διαγωνισµός θα 
διενεργηθεί στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, στην Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη την 24η 
Οκτωβρίου  2017 και ώρα 13:00.  

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισµό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία 
ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη 
συνοδεύουν.  

Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται από την προσφορά τους για διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο 
µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά 
σειρά επιλογής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών 

1. Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 

φακέλους, ως εξής: 

• Έναν υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 12, παρ. 

12.1. & 12.2 της παρούσας.  

• Έναν υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία που 

απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν δικαιολογητικά των προσφορών που 
έχουν συνταχθεί, σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη Ελληνική µετάφραση αρµόδιας 
αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ό,τι αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα υπερισχύει και αυτό 
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής 
µηχανής, υπογεγραµµένες από τον ∆ιαγωνιζόµενο. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές 
προσφορές απορρίπτονται. 

Όπου στα Τεύχη ∆ιαγωνισµού / Συµβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόµιση 
εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες δεν απαιτείται να 
προσκοµίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά  τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίας. 
Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά 
έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. 

Όπου στα Τεύχη ∆ιαγωνισµού/Συµβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, νοείται, για τους 
µεν ηµεδαπούς, Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού ή του φυσικού προσώπου µε 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των 
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείµενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.∆ικ και του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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ΑΡΘΡΟ 12: φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Πρόσφορα» 

12.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 2 της παρούσας Προκήρυξης για τις οποίες οι 
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,  
β) δηλώνει ότι στην περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης, θα την εκτελέσει σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α  - Τεχνικές Προδιαγραφές 
Έργου - το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΣΤ, και 
σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Οι 
ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  
∆ιευκρινίζεται ότι το Τ.Ε.Υ.∆. του διαγωνιζοµένου υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του, καθώς και 
από όλα τα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, και να υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. 
Σε περίπτωση µη υποβολής του Τ.Ε.Υ.∆. ή σε περίπτωση που οι πληροφορίες που περιέχει δεν 
ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε 
περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται Τ.Ε.Υ.∆. για κάποιο από τα 
µέλη ή όταν κάποιο από τα υποβαλλόµενα Τ.Ε.Υ.∆. δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και 
αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου 
φορέα αναφορικά µε τον φορέα αυτόν.  
 

12.2 Τεχνική προσφορά 
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποβάλουν στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την Τεχνική Προσφορά συνταγµένη µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο 
Παράρτηµα Α’ της παρούσας και η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται 
στον Πίνακα Συµµόρφωσης στο Παράρτηµα ΑΙ.  Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να 
συµπληρώσουν κατάλληλα τον πίνακα συµµόρφωσης που αφορά το έργο και να τον συµπεριλάβουν επί ποινή 
αποκλεισµού στην τεχνική τους προσφορά.   
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά 
από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος «Οικονοµική προσφορά» 

Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποβάλουν, υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο παρόν άρθρο και σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς στο Παράρτηµα Β. 
Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως. 
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Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε τέλος, δασµό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση 
της σύµβασης.  
Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ µε συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 
ακόµη και όταν είναι µηδενικό. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
δεν αναπροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών 
συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που καταλήγει σε 
συνολική τιµή µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του άρθρου 5 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση που από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε περίπτωση που η Προσφορά παραλείπει τιµές ή περιλαµβάνει 
αντιφατικά στοιχεία τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπει αµφιβολία ως προς 
την προσφερόµενη τιµή. 
Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά θεωρείται η προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
µικρότερο του 80% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. 
Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών ήτοι 
την 24η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.00, µέσω των αρµόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των φακέλων των προσφορών.   
Αρχικά αποσφραγίζονται «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά».  
Οι (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται  σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. 
 
Στο πρώτο στάδιο της διενέργειας του διαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού 
αποσφραγίζει τους (υπό)φακέλους της προσφοράς «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» για 
κάθε τµήµα και ελέγχει (α) όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και (β) διαπιστώνει ποιες από τις προσφορές 
κρίνονται αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  και τους όρους της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των 
υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 12 της παρούσας και διαπιστώνει αν 
αυτά πληρούν τις προδιαγραφές τις προκήρυξης.   
Μετά τον έλεγχο του φακέλου των «∆ικαιολογητικών» βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται 
τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, των τυπικά 
αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού, απορρίπτονται για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, αποκλείονται από τις επόµενες φάσεις της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν οι Προσφέροντες που έχουν «περάσει» το πρώτο 
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στάδιο της αξιολόγησης των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του 
Έργου. 
Στο δεύτερο στάδιο της διενέργειας, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
των υποψηφιοτήτων που δεν έχουν αποκλεισθεί κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού. Όσοι παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
Μετά την αξιολόγηση των  προσφορών,  η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογηµένο πρακτικό µε τη σχετική 
αξιολόγηση ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση µε την οποία επικυρώνεται το 
πρακτικό της Επιτροπής (που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης) η οποία  
κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή/και µε τηλεοµοιοτυπία προκειµένου να 
ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 
 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 117 του Ν.4412/2016, κατά παρέκκλιση 
των ανωτέρω, η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο,  στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ζητώντας την υποβολή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας,  µέσα σε προθεσµία10 
ηµερών. Στην έγγραφη ειδοποίηση ορίζεται ο τόπος, η συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα που θα λάβει χώρα η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του διαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται  ηλεκτρονικά και σε όλους τους λοιπούς 
διαγωνιζόµενους που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Κατά την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους προς τους όρους της 
προκήρυξης. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», προκειµένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να 
αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των 
σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της 
αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που 
έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την προσφορά τους.  
Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε επόµενες κλειστές 
συνεδριάσεις εξετάζει µε λεπτοµερή έλεγχο, την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Επί των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συγκεκριµένες διευκρινίσεις από τον ανάδοχο, εφόσον προκύψει σχετική 
ανάγκη. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών 
αποκλείεται από την διαδικασία και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιµής και ούτω 
καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας, ο διαγωνισµός µαταιώνεται 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η Επιτροπή 
συντάσσει το σχετικό πρακτικό και εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή διαβιβάζοντας προς αυτή, το πρακτικό των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται σχετικά και 
µε µέριµνά της γνωστοποιείται η απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο , όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  
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ΑΡΘΡΟ 15: Ανάδειξη Μειοδότη 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 παρ.1 του ν.4412/2016, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή τηλεοµοιοτυπικά, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών, σε σφραγισµένο φάκελο µε σήµανση «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ενηµερωµένα και επικαιροποιηµένα όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά 
και πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 
διαφορετικά θα αποκλεισθεί. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καλέσει τον 
επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης ∆ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειµένου να συνάψει την 
Σύµβαση µαζί του. 
 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 
1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόµενα δικαιολογητικά: 

1.1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆ΟΥ). 

1.2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 8 της παρούσας. 

1.3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

1.4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα 

ή αποδεικτικά µέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας 

εγκατάστασής τους.  

3. Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

3.1. Αντίγραφο του καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου 

καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού 

προσώπου του διαγωνιζόµενου και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, 

ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η νόµιµη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΑΕ, οι ∆ιαχειριστές των ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα 

της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη 

νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

3.2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σηµ.1 του παρόντος άρθρου.  

3.3. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
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αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα του άρθρου 8 της παρούσας. 

3.4. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου για κάθε µέλος 
της ένωσης – κοινοπραξίας. Σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά 
που σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος, ο ∆ιαγωνιζόµενος 
πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου να κριθεί ανάλογα. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση – Υποκατάσταση 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις 
που θα αναλάβει εξ’ αφορµής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της 
ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Υποβολή ενστάσεων 

Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του νοµίµου 
παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο Οικονοµικό 
Φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της ∆ιακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε 
(5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
όργανο. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στο άρθρο 221,παρ.11α) του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: Υπογραφή σύµβασης 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο άρθρο 18 της παρούσας κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση   β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 20: Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
Η διαδικασία σύναψης σύµβασης µπορεί να µαταιωθεί, εν όλω ή εν µέρει,  και σε οποιοδήποτε στάδιο, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016.  
Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (όπως Κήρυξη οικονοµικού 
φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις-Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα 
Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 22: Εµπιστευτικότητα  
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν πρόσωπα 
οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 23: Εφαρµοστέο δίκαιο 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Γενική Περιγραφή Αντικειµένου 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση υλοποίησης του έργου «Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης 

Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» η οποία 
χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ και διοργανώνεται από το Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.  

Η Μπιενάλε πραγµατοποιείται από τις 30 Σεπτεµβρίου 2017 µέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2018 και θα 
παρουσιαστεί σε διάφορα σηµεία της πόλης, συµπεριλαµβανοµένου του Κρατικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης  και της 

Αγιορειτικής Εστίας, καθώς και άλλων δηµόσιων χώρων. Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που 
πρωτοσυστήθηκε στο κοινό το 2007, ανοίγει έναν καινούργιο κύκλο λειτουργίας µε νέα δοµή, 
επικαιροποιηµένους στόχους, και έµφαση στο συµµετοχικό επιµελητικό σχήµα, ενώ θέτει στον πυρήνα του 

σκεπτικού της έκτης διοργάνωσης το Σπίτι, ως φαντασιακή σύλληψη και κατασκευή.  

Το θεµατικό πλαίσιο της Μπιενάλε του 2017 φέρει τον τίτλο Φαντασιακές  Εστίες-Imagined Homes. 
Με τους όρους «εστία» ή «σπίτι» νοείται όχι µόνο η κατοικία, αλλά και η κοινότητα/πατρίδα, ο τόπος όπου 
νιώθει κανείς ασφαλής και αποδεκτός, έχει τις ρίζες του και αναπτύσσει τον πυρήνα των κοινωνικών και 
οικογενειακών του σχέσεων.  Γι’ αυτό και η οικειότητα ενέχει τον οίκο. 
Το ενιαίο σκεπτικό της 6ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης που συνυπογράφει το σύνολο της επιµελητικής οµάδας του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης θα διατρέξει τόσο την κεντρική και τις παράλληλες εκθέσεις, όσο και τις 
ειδικές διοργανώσεις του κεντρικού προγράµµατος (Thessaloniki Performance Festival, Residency Program, 
δηµόσιες δράσεις – συζητήσεις µε καλλιτέχνες, θεωρητικούς, συµπόσια, κ.λ.π.) καθώς και τη συνεργασία µε 
άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, δηµιουργικές οµάδες και άτοµα.   
Το Πρόγραµµα της 6ης Μπιενάλε διακρίνεται σε:  
Α. Κεντρικό Πρόγραµµα: Που αποτελείται από: 
(α)  την Κεντρική Έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή 
Λαζαριστών, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης-Αποθήκη Β1 στο Λιµάνι, στο Μακεδονικό  Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και την Αγιορειτική Εστία 
 
(β) τις Ειδικές διοργανώσεις του κεντρικού προγράµµατος όπως είναι το Φεστιβάλ Performance 
Θεσσαλονίκης, το Residency Program, οι δηµόσιες δράσεις – συζητήσεις µε καλλιτέχνες και θεωρητικούς, 
συµπόσια, συνεργασίες µε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, δηµιουργικές οµάδες και άτοµα.  
 

Β. Παράλληλο Πρόγραµµα, το οποίο αποτελείται από εκθέσεις και δράσεις που δεν χρηµατοδοτούνται από την 
Μπιενάλε αλλά έχουν εξασφαλισµένη τη χρηµατοδότησή τους και τον χώρο παρουσίασής τους, παρουσιάζουν 
συνάφεια µε το κεντρικό θέµα και προσανατολισµό της Μπιενάλε και τελούν υπό την αιγίδα της στηριζόµενα σε 
επίπεδο προβολής και επικοινωνίας 

Περισσότερες πληροφορίες για το Κεντρικό Πρόγραµµα και το υπόλοιπο πρόγραµµα υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
του ΚΜΣΤ www.greekstatemuseum.com καθώς και στην υπάρχουσα ιστοσελίδα της διοργάνωσης 
www.thessalonikibiennale.gr . 

 

2. Έργο του αναδόχου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας προκήρυξης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται  να παρέχουν 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες καθαριότητας των εκθεσιακών χώρων της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης κατά τη διεξαγωγή των εκθέσεων του Κεντρικού Προγράµµατος, όπως και των υπολοίπων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της διοργάνωσης. σύµφωνα µε τον Πίνακα Συµµόρφωσης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑI της 
παρούσας διακήρυξης. 
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Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλλουν προσφορά οφείλουν να συµπληρώσουν 
κατάλληλα και να υπογράψουν τον πίνακα συµµόρφωσης που ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑI και να τον 
συµπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά.  
 
Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 
Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην παροχή εργασιών και υλικών καθαριότητας των κάτωθι δύο (2) εκθεσιακών 
χώρων του Κεντρικού Προγράµµατος της Μπιενάλε, δύο (2) φορές την εβδοµάδα: 

Η συνολική επιφάνεια των ανωτέρω εκθεσιακών χώρων ανέρχεται περίπου σε 4.000 τετραγωνικά µέτρα. Η 
συγκεκριµένη υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται από τον ανάδοχο δύο (2) µέρες την εβδοµάδα σε κάθε 
εκθεσιακό χώρο για τρεις (3) µήνες από αρχές Νοεµβρίου  µέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2017.  

Συγκεκριµένα, πρόκειται για τους ακόλουθους εκθεσιακούς χώρους: 

1. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) στη Μονή Λαζαριστιών συνολικής επιφάνειας 3.285 τ.µ. 
2. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (ΚΣΤΘΕ) συνολικής επιφάνειας 715 τ.µ., λειτουργία έκθεσης από 23 

Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2015. 
Οι ηµέρες κατά τις οποίες θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες καθαριότητας από τον ανάδοχο ορίζονται  (α) 
για το ΚΜΣΤ η ∆ευτέρα και Παρασκευή και (β) για το ΚΣΤΘ η Τρίτη και Σάββατο, κάθε εβδοµαδιαία.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µεταθέσει την ηµέρα αυτή σε άλλη ηµέρα. 
Σηµειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει υπηρεσίες καθαριότητας και κατά τη 
λήξη των εκθέσεων  και την ολοκλήρωσης απεγκατάστασης των έργων, στους ανωτέρω δύο (2)  εκθεσιακούς 
χώρους.  
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στην τεχνική προσφορά του να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρέχει 
τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την καθαριότητα των ανωτέρω εκθεσιακών χώρων. Ειδικότερα οι υπηρεσίες 

που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα συµµόρφωσης που ακολουθεί. 
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλλουν προσφορά οφείλουν να συµπληρώσουν 
κατάλληλα τον πίνακα συµµόρφωσης που ακολουθεί και να τον συµπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙ  Πίνακας Συµµόρφωσης 
ΕΡΓΟ « Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
 

 

Α/Α Υπηρεσία 
Συµµόρφωση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραποµπή 

1 
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στους 
εκθεσιακούς χώρους Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  και Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης, από 1η .11.2017 ως τις 31.01.2016. 

  

3 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και:  
Α. κατά τη διάρκεια των εκθέσεων: 
Β. κατά τη λήξη των εκθέσεων και την ολοκλήρωσης απεγκατάστασης 
των έργων, και στους δύο εκθεσιακούς χώρους, ανάλογα µε την 
έναρξη και λήξη των εκθέσεων  

  

4 

Οι εκθεσιακοί χώροι θα καθαρίζονται δύο (2) ηµέρες την εβδοµάδα.  
Ως  ηµέρες κατά τις οποίες  θα παρέχονται οι υπηρεσίες καθαριότητας 
από τον ανάδοχο ορίζονται οι: ∆ευτέρα και Παρασκευή για το ΚΜΣΤ 
και Τρίτη και Σάββατο για το ΚΣΤΘ.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να µεταθέσει την ηµέρα αυτή σε άλλη ηµέρα.  

  

5 

Καθορισµός αριθµού εργαζοµένων που θα απασχολούνται από τον  
ανάδοχο για το έργο. Ο ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών 
καθαριότητας θα πρέπει να απασχολεί ένα (1) συνεργείο των δύο 
(2)ατόµων. 

  

6 
Καθορισµός προσωπικού που θα απασχοληθεί στον καθαρισµό και 
των δύο χώρων  

  

9 
Καθορισµός εβδοµαδιαίου τετραήµερου προγράµµατος καθαρισµού 
για τους δύο εκθεσιακούς χώρους (ηµέρες και ώρες εργασίας ανά 
εργαζόµενο). 

  

13 
Ορισµός και διάθεση Υπευθύνου Έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου µε πλήρη περιγραφή των αρµοδιοτήτων και 
καθηκόντων του  

  

14 
Τα συνεργεία καθαρισµού θα καθαρίζουν τους εκθεσιακούς χώρους 
πριν την έναρξη ή µετά τη λήξη του ωραρίου επισκεπτών. 

  

15 Σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων    

16 
Καθαρισµός όλων των οριζόντιων ελεύθερων επιφανειών µε ειδικό 
απορρυπαντικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος 

  

17 
Αφαίρεση λεκέδων από τοίχους, πόρτες, τζάµια, διακόπτες των 
φωτιστικών καθηµερινά. 

  

18 
Πλύσιµο και απολύµανση µε βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των 
χωρών υγιεινής (λεκανών, νιπτήρων, πλακιδίων γύρω από τους 
νιπτήρες). 

  

19 
Τοποθέτηση στους χώρους υγιεινής χαρτιού υγείας, χειροπετσέτων, 
κρεµοσάπουνου.  

  

20 
Πλύσιµο πλακιδίων χώρων υγιεινής σε όλο το ύψος µία φορά το 
δεκαπενθήµερο 

  

21 
Αποκοµιδή απορριµµάτων, άδειασµα καλαθιών αχρήστων και 
τοποθέτηση πλαστικής σακούλας τόσο στους χώρους υγιεινής όσο 
και στους υπόλοιπους χώρους διεξαγωγής των εκθέσεων. 

  

22 

Καθαρισµός εξωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 
εκθέσεων (σκούπισµα περιβάλλοντος χώρου, αποκοµιδή 
απορριµµάτων, άδειασµα καλαθιών και τοποθέτηση πλαστικής 
σακούλας, καθαρισµός σταχτοδοχείων) 

  

23 
Καθαρισµός των εκθεσιακών χώρων µετά την ολοκλήρωση των 
εκθέσεων και την αποµάκρυνση απορριµµάτων και υλικών από τους 
βασικούς και περιβάλλοντες χώρους. 

  

24 Παροχή υλικών καθαρισµού φιλικών προς το περιβάλλον   
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25 

Παροχή αναλωσίµων είδη υγιεινής (κρεµοσάπουνο, χειροπετσέτες, 
χαρτί τουαλέτας) 

  

26 

Σε περίπτωση µόνιµου προσωπικού του υποψηφίου αναδόχου θα 
πρέπει να γίνεται σχετική µνεία στη συλλογική σύµβαση στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόµενοι και να λαµβάνεται υπόψη το περιεχόµενο 
της εγκυκλίου µε αριθ. Πρωτ. 30440/08.05.2006  του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Σώµα Επιθεώρησης 
Εργασίας) µε θέµα «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security και 
συνεργεία καθαριότητας» καθώς και τη συµπληρωµατική της µε  αριθ. 
πρωτ. Οίκ. 31262/16.11.2006 

  

27 

Άµεση αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας ή βλάβη που δύναται να 
προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις  
ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή των εργασιών του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Έργο Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  
 
 

Α/Α Περιγραφή Αξία Σε ευρώ 
1 Συνολικό ύψος αµοιβών εργαζοµένων στη διάρκεια του έργου 

(αριθµητικώς και ολογράφως) 
 

2 Συνολικό ύψος ασφαλιστικών εισφορών βάσει των 
προϋπολογισθέντων ποσών (αριθµητικώς και ολογράφως) 

 

3. ∆ιοικητικό, εργολαβικό κόστος αναδόχου στο σύνολο του έργου, 
και νόµιµες υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις (αριθµητικώς και 
ολογράφως) 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1. Αριθµητικώς    

2. Ολογράφως    

 
 

Οι ανωτέρω προσφορές δεσµεύουν τον ανάδοχο για έξι µήνες. 
Ηµεροµηνία: …/…/……  
Υπογραφή Προσφέροντα:……………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης:  

Ηµεροµηνία Έκδοσης ............... 

ΠΡΟΣ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

            Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 

            56430, Θεσσαλονίκη  

 

Εγγύησή µας υπ΄ αριθµ…… για Ευρώ …….. (0.000,00 €) 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των Ευρώ ……… (0,00 €) υπέρ 
του 

(i) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (Ονοµατεπώνυµο / πατρώνυµο) ………….., ΑΦΜ………….., (διεύθυνση, 
οδός & αριθµός) …….  

(ii) σε περίπτωση νοµικού προσώπου: (πλήρη επωνυµία Εταιρείας) ………….., ΑΦΜ ………… , (διεύθυνση, 

οδός & αριθµός) …….   

(iii) σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία Εταιρείας) ………….., ΑΦΜ ………… , (διεύθυνση, οδός & αριθµός) …….  

β) (πλήρη επωνυµία Εταιρείας) ………….., ΑΦΜ ………… , (διεύθυνση, οδός & αριθµός) …….  

γ) (πλήρη επωνυµία Εταιρείας) ………….., ΑΦΜ ………… , (διεύθυνση, οδός & αριθµός) …….  

ατοµικά για κάθε µία από αυτές και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως µελών της Ένωσης προµηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών,  

για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό …….. και τίτλο …………που αφορά στον διενεργούµενο 
διαγωνισµό σας της …ης …. 2017, για το έργο «Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε τη µε αριθµό …./2017 ∆ιακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μεταξύ των Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης 
και  <………………………………> 

 για το έργο  «Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την   ………………………, ηµέρα …………………., στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, ΤΚ 56430 , οι 

υπογεγραµµένοι,  

αφενός 
ο/η κ. ………….., Πρόεδρος του Μουσείου …………….., καλουµένος εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή”      

και αφετέρου 
ο …………………, ο  οποίος ως …………………………………………,που εδρεύει  στην ………………, 
…………………………….. , σύµφωνα µε ……………………………………………………………………………….. 
καλουµένου εφεξής “Ανάδοχος” 

λαµβάνοντας υπόψη 
1. Τη µε αρ. πρωτ. …../00-00.2017 απόφαση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού,  για το έργο µε τίτλο 

«Καθαριότητα εκθεσιακών χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» προϋπολογισθείσας 
δαπάνης τριών  #3.000,00# €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

2. Την προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις, 
3. Τα µε αρ.πρωτ. <…….>, <…….> Πρακτικά της αρµόδιας Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

∆ιαγωνισµού 
4. Τη µε αρ.πρωτ < …………>. απόφαση κατακύρωσης  

 
συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο του έργου είναι η ………………………………………. σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
απόφασης …………………………………... 
Αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτηµα Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και 
στην προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε την προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

2.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιµέρους εργασίες που αυτό 
περιλαµβάνει. 

2.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου, στην προσφορά του, επιστηµονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται 
δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 
µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε 
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  

2.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 
από την παρούσα σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 
προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα 
σύµβαση. 

2.4 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής Εργοδότη. 

2.5 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρµοδιότητες, και ευθύνες, που 
απορρέουν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιµο έντυπο και ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου. 
3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούµενα ερωτήµατα του 

Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις   οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειµένου να εκπονήσει 
τα  παραδοτέα του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.  

4.2 Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - ολοκληρώσει και να παραδώσει  στην 
Αναθέτουσα Αρχή το έργο σύµφωνα µε την ……………………………………… όπως αυτή 
περιγράφεται στην από ……………………………… Τεχνική προσφορά του.                                                                                               

4.4 Για τον έλεγχο της υλοποίησης των προβλέψεων της παρούσας σύµβασης, της πορείας εκτέλεσης του 
Έργου καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων, αρµόδια είναι η οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). 

4.5 Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία τα 
εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός  δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει 
τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µπορεί :  

 
   α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν  
       παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,  

          β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις  από τους όρους της παρούσας που 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του.  

Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον 
Ανάδοχο εντός της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, συνεπάγεται και 
αποδοχή των παραδοτέων.  

   Μέσα στην προθεσµία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο και 
τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την 
εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή  

4.6  Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου 
και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν 
διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν 
κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, εις διπλούν και το 
παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου: 
           α) µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 8 της παρούσας. 
                 β)  µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής µετατίθεται ισόχρονα ο    

               χρόνος παράδοσης. 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό 
<……………………> εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………………….., αξίας  
………………………………, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η 
εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που τη  εξέδωσε, 
µετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης, ήτοι δύο µήνες µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) 
µερών της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1 Το Συµβατικό Τίµηµα (καλούµενο εφεξής “Τίµηµα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, 
ορίζεται στο ποσό των …………………………………………….., µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό ……………………………………., ήτοι συνολικής αξίας 
………………………………………………...  

6.2 Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριµένου έργου µε τίτλο 
«Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» µε κωδικό MIS 5002214, το οποίο εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «06 – 
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και χρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ως εξής:  
α) Χορήγηση του 50% του συµβατικού τιµήµατος εντός δύο µηνών από την έναρξη του έργου και µετά 
την παραλαβή του σχετικού παραδοτέου της Φάσης 1 από την επιτροπή παραλαβής. 
β) Χορήγηση του υπόλοιπου 50% του συµβατικού τιµήµατος εντός επτά ηµερών µετά τη λήξη της 
Μπιενάλε και την ολοκλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την οριστική 
παραλαβή του έργου από την επιτροπή παραλαβής. 

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε  όλους τους προβλεπόµενους φόρους και κρατήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης α) Κράτηση  0,06 % υπέρ Ε.Α.∆Η.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης β) Κράτηση 
0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.  
Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο.   

6.4 Τα δικαιολογητικά  πληρωµής  είναι  τα  αναφερόµενα στο Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  
ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να αλλοιώνεται το αντικείµενό της, εάν όλα τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, µετά  από  γνωµοδότηση  του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα  µε  τα  
οριζόµενα  στο άρθρο  132  του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

8.1. Ο Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει εγγράφως καθ’ οιονδήποτε 
χρόνο την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως  παραβεί οποιαδήποτε  από  τις  συµβατικές  του 
Υποχρεώσεις,  θεωρουµένων όλων ως ουσιωδών  και δεν  άρει  την παράβαση   αυτή εντός  δέκα  (10)   ηµερών 
από  τη  σχετική  έγγραφη ειδοποίησή της από την  ΕΠΠ. Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. 
8.2. Ο Αναθέτουσα Αρχή   δεν   θα  θεωρηθεί  υπεύθυνος  για  οποιεσδήποτε  ζηµίες ή διαφυγόντα  κέρδη 
υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.  
8.3. Η  έγγραφη καταγγελία  της  σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις  των   µερών,  που   
προϋπήρχαν  της  καταγγελίας  και  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από ευθύνες και  υποχρεώσεις , που 
απορρέουν από  τη σύµβαση ή  το Νόµο  σε σχέση   µε συµβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί  πριν την  
έγγραφη  καταγγελία, ούτε  τον  Αναθέτουσα Αρχή από  την  υποχρέωση καταβολής της αξίας του τµήµατος του 
έργου που παραδόθηκε. 
8.4. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ζηµίας του Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν τα του νόµου οριζόµενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

9.1 Το σύνολο των συµβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα 
αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία αποκλειστικά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες 
δικαίωµα εκµετάλλευσής τους. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας µεταβιβάζονται αυτοδικαίως 
από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, µε την αποδοχή των συµβατικών Παραδοτέων. 
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9.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
της, χωρίς την   προηγούµενη  συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Κανένα µέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος της ή οποιοδήποτε 
δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου.  

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη  εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών 
του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 204 του Ν 4412/2016.. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης 
επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.    
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε 
νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Μητρώνυµο:  Πατρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 
    

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

σχήµα διοίκησης Έργου) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο 

Περίοδος 
Απασχόλησης 
στο Έργο    (από 

- έως) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονοµασία: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221385 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κολοκοτρώνη 21 / Σταυρούπολη / 56430 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Αθηνά Ιωάννου 

- Τηλέφωνο: 2310 589142 

- Ηλ. ταχυδροµείο: athina@greekstatemuseum.com  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.greekstatemuseum.com  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
«Καθαριότητα  Εκθεσιακών Χώρων  6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» (CPV 

90910000-9) 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: …………………………….. 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [0] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [08/2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος IΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
ii
; 

 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 
άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου Υ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 
που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Ενδεχοµένως, επωνυµία της συµµετέχουσας 
ένωσης  ή κοινοπραξίας. 

 
α): [……] 
 
 
β): [……] 
 
γ): [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των 
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο: [……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο 
της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 – Γενικές 
Προυποθέσεις Συµµετοχής - της παρούσας διακήρυξης για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας 

 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν :  

[…] 
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Μέρος IIΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 

� δωροδοκία· 

� απάτη· 

� τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες· 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας· 

� παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]iii 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ], σηµείο-(-α): [   ], λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]iv 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)v; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανvi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι, αναφέρετε:  

α) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

β)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα;  ∆ιευκρινήστε: 

γ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

β.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

γ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

β.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

γ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 
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Μέρος IV: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I – IΙ 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δηλώνω ότι στην περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης, θα την εκτελέσω σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που δίδονται στο Μερός Β – Αντικείµενο 
Έργου – της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

 

 

 
                                            
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

iii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

iv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

v Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

vi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  




