
1 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

 κε ηίηιν: 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

24 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 10:00 

πκ. 

Υξφλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 
24 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 13:00  

Υψξνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 
Δζληθή Λπξηθή θελή, Παλεπηζηεκίνπ 39, Αζήλα 

Δίδνο ζχκβαζεο: Τπεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ Β’ ηνπ π.δ. 60/07 

Καηεγνξία ππεξεζηψλ 

Αξηζκφο 20 (Βνεζεηηθέο θαη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο 

κεηαθνξψλ· ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ) 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ Β’ ηνπ π.δ. 60/07 

Αξηζκφο Αλαθνξάο CPC: 74 

Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 
63510000-7: Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο 

Κσδηθφο MIS Πξάμεσλ 352485 θαη 352486 

 

Ιαλνπάξηνο 2014 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ - ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 
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Αξ. Πξσηνθφιινπ: 181/21.01.2014 

                                                          

 

Γηεζλήο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 

 

Η ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, ελεξγψληαο σο Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ ππ. αξηζ. 

11/21-01-2014 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛ, πξνθεξχζζεη 

Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηψλ Μεηαθίλεζεο, Γηακνλήο θαη 

Δζηίαζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014». 

Ο ελ ιφγσ Γηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 4 ησλ Πξάμεσλ «Η 

φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία» νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ 1νπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο ελζσκάησζεο».  

Οη Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) 

θαη εζληθνχο πφξνπο. Σν Τπνέξγν 4 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο Άμνλεο 1 θαη 2 θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην ΠΓΔ ΑΔ 2011Δ01480130 θαη 2011Δ01480131 αληίζηνηρα. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, θαζψο θαη κε ηελ 

εζηίαζε θαη δηακνλή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκεξίδα, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ 

θχθινπ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία». 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 24/2/2014 θαη ψξα 10.00 πκ ζηα Γξαθεία ηεο 

Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, Παλεπηζηεκίνπ 39, 3
νο

 φξνθνο, Αζήλα, ηειέθσλν γηα πιεξνθνξίεο επί 

ηνπ Γηαγσληζκνχ: 210.3711312, fax: 210.3711279, ππφςε θαο Δπαγγειίαο Ξαλζνπνχινπ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηε Γεπηέξα  24/02/2014 θαη ψξα 13.00 ζηα γξαθεία ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, πνπ ζα νξηζηεί κε 

απφθαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή. 

Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ιεπηνκεξψο 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ λνκηθφ πιαίζην:  

1. ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 

Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 7
εο

 επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο 

νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο 

ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ), 
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2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή 

ζπκπιεξσκαηηθά, θαη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 266150/10-07-2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ, φπσο ελ 

πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά κέξνο πνπ δελ 

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, 

4. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2009, ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 πνπ 

ηξνπνπνηεί ηηο Οδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

5. ηεο Οδεγίαο 89/665/ΔΟΚ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ» θαη ηεο Οδεγίαο 

92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1992, 

6. ηνπ Ν. 3886/2010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335), (ΦΔΚ 

173/Α/2010) 

7. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ», 

8. ηελ Τ.Α Αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008: «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 540/27.03.2008 ηεχρνο Β’) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

9. ην Ν. 3614/03.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013» (ΦΔΚ 267/03.12.2007 ηεχρνο Α’), 

10. ην Ν. 3840/31.03.2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο» 

(ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

11. ην άξζξν 242 ηνπ Ν.4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο – Νέα εηαηξηθή 

κνξθή – ήκαηα – Μεζίηεο Αθηλήησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, 

13. Σν αξ. 61 (παξ. 5) ηνπ Ν. 4146 (ΦΔΚ Α90/18.4.2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ 
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Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 

14. Σελ απφ 4/12/2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α/237/2012) «Ρπζκίζεηο 

θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α 

18/25.1.2013), 

15. ηηο κε Α.Π. 13225/26.7.2011, 13226/26.7.2011 Απνθάζεηο Έληαμεο ηνπ έξγνπ «Η Όπεξα 

δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία», ζην ΔΠ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο, φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 

16. ηελ κε αξηζ. 11/21-01-2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΘΝΙΚΗ 

ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (344.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ην νπνίν είλαη θαη ην 

αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζπκβάζεσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 21 θαη 29 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 60/2007. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ή φρη 

κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

ΠΓ118/2007.  

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΔΛ 

 

 

 

Αζαλάζηνο Κ. Θενδσξφπνπινο 
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1 KΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Πξνθήξπμεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απνηειεί ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο  

θαζψο θαη κε ηελ εζηίαζε θαη δηακνλή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκεξίδα, θαηά ηε δηελέξγεηα 

κέξνπο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα 

Γεκνηηθά ρνιεία», ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Β «Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ» 

ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

πγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαιχεηαη ζηα εμήο πέληε (5) είδε παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ: 

1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:  

Α. Μίζζσζε δσκαηίσλ κνλφθιηλσλ /δίθιηλσλ (4.440 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλή ησλ 

κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ 

ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζε μελνδνρεία ζε πφιεηο ηεο ρψξαο. 

Β. Μίζζσζε κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ (150 δηαλπθηεξεχζεηο) ζε μελνδνρεία ηεο Αζήλαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. 

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Αγνξά ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο. 

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Α. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο 

νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο.  

Β. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά ελφο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ. 

4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:  

A. Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ 

ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ 

ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 115 εκέξεο. 

B. Μίζζσζε mini bus, δπλακηθφηεηαο 12 ζέζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο 

πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο 

Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 20 εκέξεο. 

5ν είδνο «Τπεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξίδαο»:  
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Τπεξεζίεο εζηίαζεο (coffee break, lunch break) γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, νη νπνίνη εθηηκψληαη ζηνπο 350. 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ην πιήζνο ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε αθξίβεηα γηα φιε ηε 

δηάξθεηα παξνρήο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη 

λα ππνβάιιεη πξνζθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην 

Κεθάιαην Β «Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

εκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο 

είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή 

γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

1.2 ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο - Οξηζκνί 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Δζληθή Λπξηθή θελή.  

 Γηεχζπλζε έδξαο: Παλεπηζηεκίνπ 39, 10564, Αζήλα 

 Σειέθσλν :+30 (210) 37.11.312 

 Fax : +30 (210) 37.11.279 

  

χκβαζε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην 

πξνθεξπζζφκελν έξγν θαη ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο έσο θαη ηε ιήμε ηεο 

πξάμεο ζηηο 31/12/2014.  

Αλαζέηνπζα Αξρή: Η Δζληθή Λπξηθή θελή πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ε ζχκβαζε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Αλάδνρνο / Παξέρσλ ππεξεζίεο: Ο πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα εθηειέζεη ην έξγν. 

πκβαηηθά ηεχρε: ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν 
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ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ πξνθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο 

φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δμαηξνχληαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη 

επηζηεκνληθνί φξνη. 

Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε 

ζχκβαζε εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 60/2007 θαη 118/2007.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

επξψ (344.000 επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ή φρη 

κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

ΠΓ118/2007.  

1.3 ΑΡΘΡΟ 3. Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γηεπθξηλήζεηο 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ πκβάζεσλ ηνπ Φχιινπ ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηνλ ειιεληθφ ηχπν ηελ 24/01/2014. Δπίζεο, ζηάιζεθε ζηα Δπηκειεηήξηα ηελ 

24/01/2014 θαη πεξίιεςε ηνπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο δεκνζηεχηεθε ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ. 

1.4 ΑΡΘΡΟ 4. Σξφπνο Λήςεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη: 

A. ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δσξεάλ απφ ηα γξαθεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο 

Παλεπηζηεκίνπ 39, 3
νο

 φξνθνο, αξκφδην πξφζσπν θα Δπαγγειία Ξαλζνπνχινπ – ηει. 

2103711312, Fax 3711279 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 10:00-15:00 

B. ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.nationalopera.gr.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιεθζνχλ κέζσ Courier, κε ρξέσζε ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ε Δζληθή Λπξηθή θελή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 

θαη ζσζηή παξάδνζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο 

ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ 

άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δζληθή Λπξηθή 

http://www.nationalopera.gr/
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θελή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο, 

κέρξη θαη δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν έμη (06) 

εκέξεο πξν ηεο Καηαιεθηηθήο Ηκεξνκελίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο 

θελήο, www.nationalopera.gr. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή 

απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

1.5 ΑΡΘΡΟ 5. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: 

(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

(β) Δλψζεηο ησλ πην πάλσ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ θαζέλαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε πιεξνί ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε (α) θαη ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο.  

Οη ελψζεηο απηέο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Πάλησο, ε επηιεγείζα έλσζε δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη 

ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν κε κία 

πξνζθνξά. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ζην δηαγσληζκφ, δελ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ θαη σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ, 

νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη νη αλσηέξσ ζπκκεηέρνληεο 

απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε 

πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο “παξέρσλ ππεξεζίεο” αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) θαη (β) θαηεγνξίεο. 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη 

http://www.nationalopera.gr/
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ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθφ ή, εθφζνλ ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ δελ εθδίδεηαη ζην νηθείν θξάηνο, λα 

πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007.  

Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007). 

Γελ γίλνληαη δεθηνί: 

(α) Όζνη έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

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

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

(γ)  Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ 

ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. 

(δ)  Όζεο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

(ε)  Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

(ζη)  Όζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο.  

(δ)  Όζνη είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή φζνη δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο 

1.6 ΑΡΘΡΟ 6. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:  

Σα δικαζηικά έγγπαθα και πιζηοποιηηικά πος καηαηίθενηαι ππέπει να είναι ππωηόηςπα ή 

νομίμωρ επικςπωμένα.  

 

Α. Έιιελεο Πνιίηεο 

(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 

θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 2 ηεο παξνχζαο (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη 
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άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

(2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (άξζξν 6 παξ. 1 

πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

(3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

 Να δειψλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη 

ηειεζίδηθε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1) 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζει. 48) 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 

28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305) 

2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 

 ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο 

 ή αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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 Να δειψλεηαη φηη είλαη:  

α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 

 Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ έρεη παξάζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη φηη δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

  Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ ππάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο 

ε ελαξκφληζε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, ....» (ΦΔΚ Α 237/5.12.2012 Άξζξν 3, §5), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 

(ΦΔΚ Α 18/25.1.2013), ε ελ ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ελψ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

(3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

 Θα δειψλεηαη: 

 Όηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. 

 Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 Όηη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ 

έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα 

θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. 

 Όηη νη επηρεηξήζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

 Όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο.  

 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

ππαλαρψξεζή ηεο ή ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο 

εθεμήο σο «Δπηηξνπή». 
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 Όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε γηηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1). 

 Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 

 

 

(4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Β. Αιινδαπνί 

(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 

θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 2 (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007).  

(2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (άξζξν 6 παξ. 1 

πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

(3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

 Να δειψλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη 

ηειεζίδηθε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 

θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1) 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 
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 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζει. 48) 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 

28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305) 

2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 

 ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο 

 ή αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη είλαη:  

α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ έρεη παξάζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη φηη δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

 Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ ππάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο 

 

ε ελαξκφληζε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, ....» (ΦΔΚ Α 237/5.12.2012 Άξζξν 3, §5), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 

(ΦΔΚ Α 18/25.1.2013), ε ελ ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ελψ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
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(3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

 Θα δειψλεηαη: 

 Όηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

 Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 Όηη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ 

έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα 

θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. 

 Όηη νη επηρεηξήζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

 Όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο.  

 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

ππαλαρψξεζή ηεο ή ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο 

εθεμήο σο «Δπηηξνπή». 

 Όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε γηηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1). 

 Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 
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(4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

 

Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 

Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. 

Eπηπιένλ, εηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα: 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: λα δειψλεηαη φηη ε 

επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 

2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1829/1990 (Α΄ 101), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη ηεζεί θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, θάζε είδνπο παχζε ή αλαζηνιή δξαζηεξηνηήησλ, θάζε 

είδνπο αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, θαζεζηψο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 

ηνπ Ν 3588/07.  

H ππεχζπλε δήισζε γηα κε θαηαδίθε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ηεο πεξ.1 ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 αθνξά ζην 

πξφζσπν ησλ δηαρεηξηζηψλ, νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 

απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. ή απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζσπν έρεη ηελ εληνιή θαη ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη δέζκεπζεο 

ησλ σο άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηξίησλ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο βάζεη λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ εθπξνζψπεζεο.  

Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ 

θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 

1Α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ  

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο απηνχ 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε 
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ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζα παξαζηεί ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ 

1Β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

2. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 1Α ή 1Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 

εκεδαπνχο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Δάλ ζηε ρψξα 

απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαληαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

Γ. πλεηαηξηζκνί  

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β, 

θαη Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ε ππεχζπλε δήισζε γηα ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν 

έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

 

Δ. Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο, πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Κάζε παξέρσλ ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 6.  

Δπιζημαίνεηαι όηι η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να πεπιλαμβάνει ηον όπο όηι η εγγύηζη 

καλύπηει ηιρ ςποσπεώζειρ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ.  

 Η έλσζε παξερφλησλ ππεξεζηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ 
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πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ν 

θαζέλαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο.  

 ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν λα νξίδνληαη: 

 ε έθηαζε θαη ην είδνο ζπκκεηνρήο ζην έξγν θαη ηνπ πνζνζηνχ ακνηβήο, 

θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ 

 ην κέινο ηεο έλσζεο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο 

έλσζεο (leader) 

 ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε γηα θαηάζεζε ηεο θνηλήο πξνζθνξάο θαη εθπξνζψπεζεο 

ηεο έλσζεο ζηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

1.7 ΑΡΘΡΟ 7. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο  

1.7.1. Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ιθαλφηεηαο 

ην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

θαηαζέζνπλ ηα εμήο: 

1. Ιζνινγηζκνχο, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2010-2012), απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ηνπ 

εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά ηηο ηξεηο απηέο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ζην 100% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ 

ππνςεθηφηεηα, ηα ζηνηρεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε κέινπο ζα 

ζπλππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε πιήξσζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ. 

2. Δάλ, φκσο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαηά ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιεη φζνπο 

ηζνινγηζκνχο ππάξρνπλ, θαζψο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία 

ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2012. Σν ηζνδχγην απηφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν πλνιηθφ Κχθινο Δξγαζηψλ γηα ην 2012 θαη απφ 

πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ απνηειείηαη απηφο. 

3. Δθφζνλ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε. 

4. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 
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1.7.2. Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Σερληθήο Ιθαλφηεηαο 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ ζην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, ηα εμήο: 

1. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ 

πινπνηήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πεληαεηία (2008 

έσο 2013) ηνπιάρηζηνλ 1 Έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, ζπκβαηηθήο 

αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (150.000 €), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κέιε λα 

θαιχπηνπλ ηελ παξνχζα απαίηεζε. 

Γηα ηελ απφδεημε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ίδην ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ζπκπιεξσκέλν ηνλ 

θάησζη Πίλαθα Έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία ησλ θπξηνηέξσλ, ζπλαθνχο 

αληηθεηκέλνπ Έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε 

πεληαεηία.  

Αλ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ε παξνρή ζα 

απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ηδηψηε θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ 

Α/Α  

ΠΔΛΑΣΗ  

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΟ  

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  

 

2. Οκάδα Έξγνπ: Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

 ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. Η Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ έλαλ (1) Τπεχζπλν Έξγνπ θαη απφ άιιν έλα (1) ζηέιερνο ηνπ 

Αλαδφρνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ νξγάλσζε, ηελ 

επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν θάησζη 

Πίλαθαο Δηαξεία / Φνξέαο, φπνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

απαζρφιεζεο ζηειερψλ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ήηνη:  

 ην Ολνκαηεπψλπκν θάζε ζηειέρνπο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

 ε    Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ θάζε ζηειέρνπο 

 νη  Αξκνδηφηεηεο-θαζήθνληα θάζε ζηειέρνπο, δειαδή ν εμεηδηθεπκέλνο ξφινο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

 βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα (Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 1) ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ.  

Δάλ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο, ππνβάιιεηαη 

απφ έθαζην εμ' απηψλ, ππεχζπλε δήισζε, πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη ππάξρεη 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη 

δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επέξρεηαη ιχζε ηεο χκβαζεο. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο 

εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πνπ θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε 

ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε 

αληηθαηαζηάηε. 

 

Δηαηξεία / θνξέαο: 

Ολνκαηεπψλπκν ζηειέρνπο 
Θέζε ζηελ Οκάδα 

Έξγνπ 
Αξκνδηφηεηεο - θαζήθνληα 

   

   

   

 

3. Άδεηα γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ ή άιιν ηζνδχλακν ηίηιν 

4. Σίηιν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ Ι.Α.Σ.Α. ή άιιν ηζνδχλακν 

 

5. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε 

ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, εθηφο απφ ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζεκείνπ 3 σο άλσ γηα θάζε εκπιεθφκελν θπζηθφ πξφζσπν ηνπ 
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ππεξγνιάβνπ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη : 

(α) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππεξγνιάβνπ, πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο θαη πνπ λα δειψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα 

(β) δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππεξγνιάβνπ φπσο πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 γηα ηνλ πξνζθέξνληα 

θαη εηδηθφηεξα: 

 γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο ηνπ ζεκείνπ Α, ηα ζηνηρεία 3.1 θαη 3.2 

 γηα ηνπο Αιινδαπνχο Πνιίηεο ηνπ ζεκείνπ Β, ηα ζηνηρεία 3.1 θαη 3.2 

 γηα ηα Ηκεδαπά θαη Αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ ζεκείνπ Γ, ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 1Α, 1Β θαη 2 

 ηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο ηνπ ζεκείνπ Γ, ηα ζηνηρεία φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

ζεκείν Γ 

 γηα ηηο Δλψζεηο ηνπ ζεκείνπ Δ, ηα ζηνηρεία φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν Δ 

(γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειάρηζηε 

πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνία αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ππεξγνιάβνο 

(δ) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηνπ ππεξγνιάβνπ κε ηνλ πξνζθέξνληα, κε ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

ε δέζκεπζε φηη ζα παξέρεη αλη΄ απηνχ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ έσο ηε ιήμε ηνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, δελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αηηηνινγεκέλα. 

1.8 ΑΡΘΡΟ 8. Πεξηερφκελν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

1. Ο παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

2.  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ.  

3. Οη ηηκέο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΩ. ηηο ηηκέο ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ ρξεψζεσλ. 

4. Σπρφλ εθπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά είδνο, θαη ην ηειηθφ πνζφ γηα θάζε 

αληηθείκελν/ ππεξεζία λα είλαη απηφ πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

5. Η κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

6. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
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απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε παξέρνληεο ηηο 

ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα.  

7. Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο 

ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (344.000) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

1.9 ΑΡΘΡΟ 9. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε 

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

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, 

νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 

νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 

ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ αλαδεηψληαη 

απηεπαγγέιησο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ηα δικαζηικά έγγπαθα και πιζηοποιηηικά πος καηαηίθενηαι ππέπει να είναι 

ππωηόηςπα ή νομίμωρ επικςπωμένα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Δάλ ζηε ρψξα 

απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαληαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 

Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο. 

(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ 

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

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1) 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 
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iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει. 48) 

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

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) ππεμαίξεζε 

vi) εθβίαζε  

vii) πιαζηνγξαθία 

viii) ςεπδνξθία 

ix) δσξνδνθία 

x) δφιηα ρξενθνπία  

xi) παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 

παξ. 1)  

ε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε αδπλακία έθδνζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ απφ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ακεηάθιεηεο 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα εηο βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο: 

i) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

ii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο  

iii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

iv) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

v) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ 

vi) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε 

δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  

i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη  

ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη 

καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

(5) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. 

 

Β. Οη Αιινδαπνί. 

(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

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

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 
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i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1). 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει. 48). 

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

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305). 

v) ππεμαίξεζε 

vi) εθβίαζε  

vii) πιαζηνγξαθία 

viii) ςεπδνξθία 

ix) δσξνδνθία 

x) δφιηα ρξενθνπία  

xi) Παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 

παξ. 1)  

ε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ εθδίδεη απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε αδπλακία έθδνζεο 

απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ απφ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη φηη δελ 

έρνπλ εθδνζεί ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα εηο βάξνο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο: 

i) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο  

ii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ 
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iii) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

iv) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ 

v) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο 

Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη 

νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη: 

i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη 

ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα 

ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο 

Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

(5) Πηζηνπνηεηηθφ, ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. 
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Γ. Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ 

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

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1) 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει. 48) 

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

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) ππεμαίξεζε 

vi) εθβίαζε  

vii) πιαζηνγξαθία 

viii) ςεπδνξθία 

ix) δσξνδνθία 

x) δφιηα ρξενθνπία  

xi) Παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 

παξ. 1)  

ε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ εθδίδεη απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε αδπλακία έθδνζεο 

απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ απφ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη φηη δελ 

έρνπλ εθδνζεί ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα εηο βάξνο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 
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i) θπζηθά πξφζσπα 

ii) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

iii) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

iv) Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 

v) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη 

vi) εθπξφζσπνί ηνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο: 

i) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

ii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ 

iii) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

iv) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ 

v) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

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

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

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

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

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

i) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο 

ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
1
, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ 

                                                           

1
. Πξνζνρή: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε 

ην Ν. 3604/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), απφ ηελ 8-8-2007 ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ιχζε ηεο Α.Δ. θαη ηνλ δηνξηζκφ 

εθθαζαξηζηψλ αλήθεη ζην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο.  
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A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν 

ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε
2
.  

ii) Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 

2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηέρνλ ζην 

δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, 

εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

θ.ι.π.), ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα:  

α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  

β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο 

ην λνκηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία 

ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:  

α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη  

β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ 

απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.  

                                                           

2
. Πξνζνρή: Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1892/1990 έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 181 ηνπ Ν. 3588/2007 

«Πησρεπηηθφο Κψδηθαο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).  



Πποκήπςξη Ανοικτού Διεθνούρ Διαγωνισμού για το Τποέπγο 4: «Παποσή Τπηπεσιών Μετακίνησηρ, Διαμονήρ και 

Εστίασηρ για το σσολικό έτορ 2013-2014» 

30 

Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

(5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

(6) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. 

 

Γ. Οη πλεηαηξηζκνί 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα:  

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1) 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει. 48) 

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

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305) 

v) ππεμαίξεζε 

vi) εθβίαζε  

vii) πιαζηνγξαθία 
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viii) ςεπδνξθία 

ix) δσξνδνθία 

x) δφιηα ρξενθνπία  

xi) παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 

παξ. 1)  

Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ 

αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο: 

i) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

ii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ 

iii) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

iv) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ 

v) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.  

Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζα εθδίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί θαηαθχξσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο). 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε.  

(5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 

(6) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

Δ. Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

Η έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο 

παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 

κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο 

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

πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 

ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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1.10 ΑΡΘΡΟ 10. Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ 

Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ 

Παξάξηεκα. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

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

παξνχζεο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ. Δάλ ζηε ρψξα 

απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απηή κε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν παξέρσλ ππεξεζίεο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή 

ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ, εθφζνλ ακθηβάιινπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε απηψλ. Όηαλ νη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ζπκκεηέρνληα εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα αηηήκαηα απηά 

αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

ζπκκεηέρσλ, ηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ 

δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

1.11 ΑΡΘΡΟ 11. Πξφζζεηνη Όξνη 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ 

παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Γηα ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε 

δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 

1.12 ΑΡΘΡΟ 12. Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά 

πξνο ηνχηνπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε 
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ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, 

Παλεπηζηεκίνπ 39, 3
νο

 φξνθνο, 10679, Αζήλα φπνπ ζα πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

ππεξεζίαο, κέρξη ηελ 24
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 πκ.  

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

έγθαηξα. 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή 

ζπζθεπαζία) κε ηελ έλδεημε: 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» 

Αξ. πξση. δηαθήξπμεο 181/21.01.2014 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Δζληθή Λπξηθή θελή, Παλεπηζηεκίνπ 39, 10564, Αζήλα 

Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 24/02/2014 

 

«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ ππεξεζία Πξσηνθφιινπ» 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

A. ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, πνπ πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά 

ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 

ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

B. ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι θαη 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη αλσηέξσ θάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Γηθαηνινγεηηθά: 

 έλα (1) πξσηφηππν  

 έλα (1) αληίγξαθν 

 έλα (1) αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κε επαλεγγξάςηκν CD) 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
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Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: 

 έλα (1) πξσηφηππν  

 έλα (1) αληίγξαθν 

 έλα (1) αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κε επαλεγγξάςηκν CD) 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ε έλα απφ ηα αληίηππα ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη θάζε ζειίδα ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη κνλνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 

Καη νη δχν επηκέξνπο θάθεινη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο). 

Δπίζεο θάζε θάθεινο ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θαη επηκέξνπο θάθεινη) πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο 

ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα 

επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη 

θαη ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όιεο νη 

δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Η Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε 

ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη 

αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

1.13 ΑΡΘΡΟ 13. ρέδηα πκβάζεσλ 

1. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ ζα επηιεγεί ζα 

ππνγξαθεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ππφδεηγκα 

ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 4. 

2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δελ 

δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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1.14 ΑΡΘΡΟ 14. Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα 

1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ.  

2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ ζε μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε 

δαπάλε φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο. Απνθιείεηαη ε 

αλαζεψξεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο 

πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

7. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη 

«αζπλήζηζηα ρακειέο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ΠΓ 60/2007), νη δε 

πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε 

ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

1.15 ΑΡΘΡΟ 15. Ιζρχο ησλ Πξνζθνξψλ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα έμη (6) κήλεο, πξνζεζκία πνπ 

αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο 

ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ζα απεπζχλεη γξαπηψο εξψηεκα πξνο ηνπο 

ππνςήθηνπο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα 

αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ 

παξαηάζεηο.  

2. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά 

καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε 

φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
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3. Η πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ θξίζεθε αλάδνρνο 

κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.16 ΑΡΘΡΟ 16. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνθήξπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

2. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, 

αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

3. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

4. Η εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 2 θαη λα πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ: 

 ηνλ εθδφηε 

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

 ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε 

 ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, Δζληθή Λπξηθή θελή 

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

 ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

 ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (ηνπιάρηζηνλ επηά κήλεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ)  

 ηνπο φξνπο φηη: 

I. ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο 

II. ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
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III. ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

IV. ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 

θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο απφ ηελ Τπεξεζία. 

5. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο, ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα 

θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα 

εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

6. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ 

ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο, σο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απεξξίθζε ε πξνζθνξά ηνπο 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

7. ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο παξερφλησλ ππεξεζηψλ νη εγγπήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

1.17 ΑΡΘΡΟ 17. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ 

πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, δεκνζία θαηά ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2014, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 13:00 ζηα γξαθεία ηεο ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, 

Παλεπηζηεκίνπ 39, 10679, Αζήλα. 

Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο 

αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο.  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Α΄ ΣΑΓΙΟ – Αποζθπάγιζη Φακέλος Γικαιολογηηικών  

Η απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 



Πποκήπςξη Ανοικτού Διεθνούρ Διαγωνισμού για το Τποέπγο 4: «Παποσή Τπηπεσιών Μετακίνησηρ, Διαμονήρ και 

Εστίασηρ για το σσολικό έτορ 2013-2014» 

39 

ην ηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 

θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, δχν 

ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ 

δελ ππάξρνπλ νη δχν ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηα γξαθεία ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο.  

Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο 

Γηθαηνινγεηηθψλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ’ 

απηνχο.  

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνπο 

ππνςεθίνπο αλαδφρνπο.  

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

πκκεηνρήο, ηελ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο νξίδεη ηφπν θαη ρξφλν γηα πξφζβαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη 

δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απνδνρήο ή 

αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ Πξνζθνξψλ ην νπνίν ην δηαβηβάδεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην 

φξγαλν ηεο ΔΛ.. Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Β΄ ΣΑΓΙΟ – Αποζθπάγιζη και Αξιολόγηζη Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ 

ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηειενκνηνηππία (fax) ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά 

ην ζηάδην απηφ.  

Η απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή 
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ηνπ Γηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ φζσλ θπξίσο Πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Η αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα γίλεη κε 

βάζε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην ηε 

ρακειφηεξε ηηκή.  

Δάλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζεσξεζνχλ «αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ ΠΓ 60/2007, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ 

ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ή 

αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007. 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 

απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

Πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζηνλ ηειηθφ πίλαθα 

θαηάηαμεο κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαδεηθλχεη 

ηνλ αλάδνρν/αλαδφρνπο.  

Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο 

αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

 

Παξαηεξήζεηο 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνξξίςεη ηζρπξηζκνχο ηνπ παξέρνληα ηηο 

ππεξεζίεο νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ζα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο πξέπεη λα ηηο 

ππνβάιιεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

 

Γ΄ ΣΑΓΙΟ – Έλεγσορ Γικαιολογηηικών Καηακύπωζηρ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  
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Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δηελεξγεί ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ζε φινπο φζνπο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαη παξνπζία απηψλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά ή 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ή δηαπηζησζεί ππνβνιή ςεχδνπο ή αλαθξηβνχο ππεχζπλεο δήισζεο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη 

θαιείηαη ν επφκελνο θαηά ζεηξά ππνςήθηνο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ην ηειηθφ πξαθηηθφ κε ην νπνίν 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο ΔΛ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηνπ ζηαδίνπ Γ΄ ηα δχν πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηα 

ζηάδηα Β΄ θαη Γ΄ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ΔΛ
3
. Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

1.18 ΑΡΘΡΟ 18. Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

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

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

έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ.  

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, ηδίσο φηαλ: 

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

αηξέζεηο,  

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

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

 απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

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

ηεο παξνχζαο, 

 δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

 δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή,  

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 

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

60/2007 θαη ηεξεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 17 ηεο 

παξνχζαο, 

                                                           

3
 ε ελαξκφληζε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ....» (ΦΔΚ 237 Α/5.12.2012) ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α 18/25.1.2013). 
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 νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ 

παξνχζα, 

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

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

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

1.19 ΑΡΘΡΟ 19. Γηθαζηηθέο Πξνζθπγέο  

Γηα φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3886/2010, πξηλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν 

ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Η πξάμε, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο, κπνξεί λα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ κέζν. Η πξνζθπγή απηή 

απνηειεί φξν ηνπ παξαδεθηνχ γηα ηελ άζθεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ρσξίο ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θξίλεηαη 

απαξάδεθηε. 

Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή 

ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγνκέλνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. Η παξάιεηςε ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο δελ επάγεηαη απαξάδεθην ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.  

Οη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, Παλεπηζηεκίνπ 39, 

3
νο

 φξνθνο, φπνπ θαη πξσηνθνιινχληαη. Δπί ησλ πξνζθπγψλ απηψλ γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, πάλησο, δχλαηαη λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη 

ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, έσο ηελ πξνηεξαία 

ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη 

αληηζηνίρσο ε δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν έγηλε απνδεθηή ε 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ αηηνχληνο.. 
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Οη απνθάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη 

απνθάζεηο επί ηπρφλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηα επηκέξνπο ζηάδηα. 

Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε άζθεζε απηήο, θαζψο θαη ε 

πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δθφζνλ 

αζθεζεί αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, φπσο ηα ειεθηξνληθά θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ εθδίδεηαη 

θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3886/2010. 

Η άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηνπ 

θχξηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο. Η πξνζεζκία άζθεζεο ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ δηαθφπηεηαη κε 

ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. 

1.20 ΑΡΘΡΟ 20. Κξίζεηο – Απνηειέζκαηα 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε 

θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη' απηή, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο 

πξνζθνξέο. Η Αλαζέηνπζα αξρή επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην 

δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ. 

Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη καηαίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη 

δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή 

θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, 

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν 
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δ)  θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. 

Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία 

κε δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηνπ Π.Γ. 

60/2007. 

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Γ΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 20 (παξ. 2, 

α ΙΙ) ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαη ζηηο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

60/2007.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη 

απηφο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο (ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21 παξ. β). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε παξνρή ππεξεζηψλ θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο.  

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν 

δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 

Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ζην άξζξν 8α 

ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο κε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ 

Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα 

αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. 
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1.21 ΑΡΘΡΟ 21. Καηαθχξσζε - Τπνγξαθή χκβαζεο, Δγγπήζεηο 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ 

ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ, 

ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 4 - Παξάξηεκα IΙ, (ρέδην 

χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 

2. Η χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ 

Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο.  

3. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο 

θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, 

είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο 

πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ή ηεο ζχκβαζεο.  

4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη ε 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

5. Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  

 (α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Καηαθχξσζε  

 (β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαζέηνληα, ηεο Δγγχεζεο 

πκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.  

6. Ο παξέρσλ ππεξεζίεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο ην 

αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε Παξάξηεκα ΙΙ - 

Τπφδεηγκα 3, ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ 

ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο 

ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα.  

7. Η απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο. Η εγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

ηνπ Έξγνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
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8. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε, 

αλαθεξφκελε ζε απηήλ είλαη ηζρπξή. 

9. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν εγγξάθσο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ κφλν ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ 

ζπκβαηηθφ φξν. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

φπσο πξνδηαγξάθεθε. 

10. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η 

Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 

11. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο 

είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο 

ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην 

ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 
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2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1 ΑΡΘΡΟ 22 Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πνπ πινπνηεί ε Δζληθή Λπξηθή θελή 

Η Δζληθή Λπξηθή θελή σο Γηθαηνχρνο (Φνξέαο Τινπνίεζεο) ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» πινπνηεί ηηο Πξάμεηο κε ηίηιν «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία» 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε- Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

Δηδηθφο ζηφρνο ησλ Πξάμεσλ είλαη ε «Αλακφξθσζε, εθζπγρξνληζκφο θαη απνθέληξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο – ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ θαη θνηηεηηθνχ 

πιεζπζκνχ». ην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζηφρνπ, νη Πξάμεηο δίλνπλ έκθαζε ζε δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, φρη κφλν εμνηθεηψλνληαο ηα παηδηά κε ηηο 

ηέρλεο (εηδηθά κε κε δηαδεδνκέλεο κνξθέο ηέρλεο φπσο είλαη ε φπεξα), αιιά θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηέρλεο σο δηδαθηηθφ εξγαιείν. 

Βαζηθφ αληηθείκελν ησλ Πξάμεσλ είλαη ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ελζσκάησζεο 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο πινπνίεζεο πεξηνδείαο κε δηαδξαζηηθέο 

κνπζηθφ-ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εηδηθά γηα παηδηά, ζε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ΔΑΔΠ), φπσο απηά νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

ην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ Πξάμεσλ ε ΔΛ πινπνίεζε έλα πξψην θχθιν 70 παξαζηάζεσλ θαηά 

ηα ρνιηθά έηε 2011-2012 θαη 2012-2013, ελψ ζηηο 23/9/2013 εγθξίζεθε ε επέθηαζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηε δηελέξγεηα ελφο δεχηεξνπ θχθινπ παξαζηάζεσλ.  

Δηδηθφηεξα, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα 52 επηπιένλ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ΑΠ1 (26 

παξαζηάζεηο) θαη ΑΠ2 (26 λέεο παξαζηάζεηο)  κε ηελ πξνζζήθε δχν (2) επηπιένλ Τπνέξγσλ ηα 

νπνία αθνξνχλ:  ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ λένπ Φπζηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο (Τπνέξγν 3), β) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

εζηίαζεο γηα ην δεχηεξν θχθιν παξαζηάζεσλ  (Τπνέξγν 4). 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο θαη εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηνξγάλσζε πεξηνδείαο 

κε δηαδξαζηηθέο κνπζηθφ-ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ε Δζληθή Λπξηθή θελή πξνβαίλεη ζηε 

δηελέξγεηα δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ (Τπνέξγνπ 4) κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014». 

2.2 ΑΡΘΡΟ 23 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πνπ ν Αλάδνρνο θαιείηαη, κέζσ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο λα 

πινπνηήζεη, απνηειεί: 

 ε παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο  
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 θάιπςε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη παξνρή κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ κε πνχικαλ, 

πινίν ή θαη αεξνπνξηθψο ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο 

θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο κέξνπο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ησλ παξαζηάζεσλ. 

 ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκεξίδαο (ηχπνπ coffee break θαη lunch break) 

 ε παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη εζηίαζεο κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο (δηαλπθηέξεπζε θαη εκηδηαηξνθή) 

Αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, πξνζδηνξίδεηαη ζε 

επφκελν άξζξν (Άξζξν 25 ηεο παξνχζαο). 

2.3 ΑΡΘΡΟ 24 Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ 

1. Η πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ μεθηλάεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, ήηνη ηελ 31/12/2014. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο κεηαηίζεηαη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλά πάζα ζηηγκή, 

εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν αηηηνινγεκέλα, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο 

ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηεο ρξνληθήο απηήο ζηηγκήο.  

3. Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε αηηηνινγεκέλεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηφπηλ πξφηεξεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο ε θάζε πεξίπησζε, ε κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο δελ επηθέξεη θακία 

ηξνπνπνίεζε ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ή επηπιένλ απνδεκίσζε. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ε αθνινπζεηέα 

δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: Αξρηθά ππνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα ηε κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα δηαηππψλεηαη εηζήγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ύζηεξα αθνινπζεί ε απφθαζε – έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ηε ζπλέρεηα ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ζην ηέινο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ηξνπνπνίεζε σο πξνο ηε κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο». 

2.4 ΑΡΘΡΟ 25 Πξνδηαγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα παξάζρεη ηα αθφινπζα 

πέληε (5) είδε ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη γηα θάζε είδνο ππεξεζηψλ. 

1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:  

Α. Μίζζσζε δσκαηίσλ κνλφθιηλσλ / δίθιηλσλ (4440 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλή ησλ 

κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ 
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ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζε μελνδνρεία 4 αζηέξσλ θαη άλσ ζε πφιεηο φιεο ηεο 

ρψξαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 ηα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθηίλα ην πνιχ 1,5 ρηιηνκέηξνπ απφ ην θέληξν 

ηεο πφιεο  

 ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη πξσηλφ 

 ε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Ωζηφζν, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο 

δηακνλήο ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο θαηά 

ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ην θφζηνο δηαλπθηέξεπζεο δελ ζα μεπεξλά ηα 64,00€ κε πξφγεπκα αλά άηνκν. Δηδηθά γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο ε παξαπάλσ δαπάλε δελ κπνξεί λα 

μεπεξλά ηα 88 €.  

 ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ζε θάζε πξννξηζκφ 

ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ θάζε ηαμηδηνχ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηπρφλ έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ αθνξνχλ κέρξη ην 5% ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ πνζνηήησλ. 

Δίδνο Γσκαηίνπ Αξηζκφο Γσκαηίσλ 

Μνλφθιηλν 1470 

Γίθιηλν 1485 

 

Β. Μίζζσζε κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ (150 δηαλπθηεξεχζεηο) ζε μελνδνρεία ηεο Αζήλαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 ηα μελνδνρεία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη 4 αζηέξσλ θαη άλσ  

 ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθηίλα ην πνιχ 1,5 ρηιηνκέηξνπ απφ ην Θέαηξν Οιχκπηα, 

Αθαδεκίαο 59, 106 79 Αζήλα, φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε εκεξίδα 

 ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε κεηάβαζε πξνο απηά κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εκηδηαηξνθή (πξσηλφ θαη βξαδηλφ) 

 ε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ γηα ηελ πεξίπησζε Β αθνξά ηελ πεξίνδν 

δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηελέξγεηάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ 

ππεξεζίεο θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν. 

 ν αλάδνρνο ζα ιάβεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ησλ εκεξίδσλ ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα ηνπο παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο 
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δηακνλήο θαη εζηίαζεο θαη δεζκεχεηαη φηη ζα πξνβεί ζε απεπζείαο επηθνηλσλία καδί ηνπο 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Καη γηα ηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζηελ πφιε μελνδνρείν πνπ λα πιεξνί ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο πθηζηάκελεο ελαιιαθηηθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί θαηά πεξίπησζε εάλ ζα επηιεγεί μελνδνρείν ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ή μελνδνρείν κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο. 

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Αγνξά ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε αγνξά ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πεξίπησζε νκαδηθψλ εηζηηεξίσλ ζα 

ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο κεηαθίλεζεο, 

σζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ σο 

άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπίζεο, δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ε αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα πξνζγείσζεο ζην αεξνδξφκην 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, πάηα Αηηηθήο  

 ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 

απηνχ ηνπ είδνπο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο, γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα θαιχςεη θαη ηηο ελδερνκέλσο πξνθχπηνπζεο δηαλπθηεξεχζεηο 

ζπλεξγαηψλ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ vouchers ζηα γξαθεία ηεο ΔΛ ή/θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

vouchers θαη e-tickets.  

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Α. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ (θάζε εηζηηήξην θαιχπηεη ην πιήξεο δξνκνιφγην), γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

Γξνκνιφγην Αξηζκφο Δηζηηεξίσλ 

Πεηξαηάο – λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ - Πεηξαηάο 10 

Πεηξαηάο – Κξήηε - Πεηξαηάο 43 
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Βφινο – λεζηά πνξάδσλ - Βφινο 43 

Πεηξαηάο – λεζηά αξσληθνχ - Πεηξαηάο 80 

Πεηξαηάο – αιακίλα - Πεηξαηάο 86 

Πνξζκεία πξνο Ιφληα λεζηά (κεη’επηζηξνθήο) 43 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα εηζηηήξηα γηα ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη γηα ηελ Κξήηε ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ ηε κεηαθνξά κε θακπίλα.  

Β. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε αγνξά ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Ωζηφζν, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο 

κεηαθνξάο ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο 

θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:  

Α. Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο 

νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο γηα 115 εκέξεο ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Β. Μίζζσζε mini bus κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 

20 εκέξεο ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλνληαη φηη ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν θαη ην mini bus: 

 ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν αιιά θαη γηα 

νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε. Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπο δελ ζα μεπεξλάεη ηελ θαηά λφκν 

ψξα απαζρφιεζεο αλά εκέξα. Δπίζεο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ζα είλαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα αιιά ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θιηκαηηδφκελα θαη ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη άλεηε κεηαθίλεζε ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμεηάζεη ην δηαζέζηκν ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν θαη ην mni bus 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ. ε πεξίπησζε βιάβεο ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη άκεζα κε άιια νρήκαηα, ίδησλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία ζα εμεηαζζνχλ επίζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν θφζηνο 

γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 



Πποκήπςξη Ανοικτού Διεθνούρ Διαγωνισμού για το Τποέπγο 4: «Παποσή Τπηπεσιών Μετακίνησηρ, Διαμονήρ και 

Εστίασηρ για το σσολικό έτορ 2013-2014» 

52 

 γηα ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα ζα παξέρνληαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 

θαηαιιειφηεηαο (άδεηα, ηέιε θπθινθνξίαο, ηερληθφο έιεγρνο ΚΣΔΟ θ.ι.π.) 

 ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν ζα θέξεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ζηηο 3 πιεπξέο ηνπ, ην νπνίν 

ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δηνδίσλ, θαπζίκσλ, αζθάιεηαο, service θιπ, θαζψο θαη ε 

ακνηβή/δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Ωζηφζν, ην θφζηνο ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ ηνπ νδεγνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

5ν είδνο «Τπεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξίδαο»:  

Τπεξεζίεο εζηίαζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ε νπνία 

ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Αζήλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο εκεξίδαο εθηηκψληαη ζηνπο 350. εκεηψλεηαη 

φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί. Γηα ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ 

ηε δηελέξγεηα ηεο εκεξίδαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ν αλάδνρνο θαιείηαη 

λα παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

  «Coffee break», φπνπ ζα πξνζθέξεηαη θαθέο, ηζάη, κεηαιιηθφ λεξφ, ρπκφο, θέηθ, 

πνηθηιία βνπηεκάησλ. (Η πνζφηεηα ζα είλαη επαξθήο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ησλ δηνξγαλσηψλ). 

 Διαθξχ γεχκα ηχπνπ «Buffet» (ηξία είδε ζαιάηαο, ηξία είδε πξψηνπ πηάηνπ, δχν είδε 

θπξίσο πηάηνπ, γιπθφ ή θξνχην, αλαςπθηηθφ/κπχξα/πνηήξη θξαζί, θαθέο, εκθηαισκέλν 

λεξφ 1,5 lt. (Η πνζφηεηα ζα είλαη επαξθήο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

δηνξγαλσηψλ). 

Δπίζεο, ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ζα δηελεξγεζεί ε εκεξίδα, ν 

Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα δηαζέζεη έλα ζηέιερφο ηνπ κε θπζηθή παξνπζία ζην μελνδνρείν (ή έλα 

ζε θάζε μελνδνρείν αλ απηά είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο), πνπ ζα δηακέλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ εκεξίδα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαζνδεγεί θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπο.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ λα δηαηεξεί θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ θαη κε εξγάζηκσλ εκεξψλ) ηνλ 

Τπεχζπλν Έξγνπ γηα λα επνπηεχεη ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ 

άκεζε ξχζκηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ή ηελ άξζε θάζε άιιεο έθηαθηεο 

αλσκαιίαο ή εκπνδίνπ θαη γεληθά λα ιακβάλεη, ρσξίο ρξνλνηξηβή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δλδέρεηαη, δε, 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα απαηηεζεί ε επηηφπηα παξνπζία ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ ή ηνπ 

άιινπ ζηειέρνπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο 

είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή 

γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 1
ν
 ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΜΙΘΩΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΓΩΜΑΣΙΩΝ» 

Α. Τπεξεζίεο δηακνλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηνδείαο 

Δίδνο Γσκαηίνπ 
Αξηζκφο 

Γσκαηίσλ 

Πξνθεξφκελε ηηκή / 

εκέξα (€) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή (€) (πιένλ ΦΠΑ) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 

(€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ) 

Μνλφθιηλν 1470    

Γίθιηλν 1485    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΤΠΟΤ Α   

Β. Τπεξεζίεο δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εκεξίδαο 

Δίδνο Γσκαηίνπ 
Αξηζκφο 

Γσκαηίσλ 

Πξνθεξφκελε ηηκή / 

εκέξα (€) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή (€) (πιένλ ΦΠΑ) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 

(€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ) 

Μνλφθιηλν 150    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΤΠΟΤ Β   
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 2
ν
 ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ» 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Αξηζκφο Δηζηηεξίσλ Κφζηνο αλά εηζηηήξην (€)* πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€) 

Παξνρή αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο 
420   

* Σν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο (πρ θφξνη αεξνδξνκίσλ, πξνκήζεηεο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ινηπέο ρξεψζεηο) θαη απνηειεί ην ηειηθφ 

πιεξσηέν πνζφ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 3
ν
 ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ» 

Γξνκνιφγην 
Αξηζκφο 

εηζηηεξίσλ 

Μέζν Κφζηνο 

αλά εηζηηήξην (€) 

πλνιηθή Σηκή 

εηζηηεξίσλ (€) 

Ναχια 

Φνξηεγνχ (€) 

Ναχια ηνπξηζηηθνχ 

ιεσθνξείνπ (€) 

πλνιηθφ 

Κφζηνο 

Γξνκνινγίν

π (€) 

Πεηξαηάο – λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ 

- Πεηξαηάο 
10     

 

Πεηξαηάο – Κξήηε - Πεηξαηάο 43      

Βφινο – λεζηά πνξάδσλ - Βφινο 43      

Πεηξαηάο – λεζηά αξσληθνχ - 

Πεηξαηάο 
80     

 

Πεηξαηάο – αιακίλα - Πεηξαηάο 86      

Πνξζκεία πξνο Ιφληα λεζηά (κεη’ 

επηζηξνθήο) 
43     

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ     
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 4
ν
 ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΜΙΘΩΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ» 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 
Αξηζκφο 

εκεξψλ 

Πξνθεξφκελε 

ηηκή / εκέξα (€) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή (€)  

(πιένλ ΦΠΑ) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

Γηάζεζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ 

δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ 
115    

Γηάζεζε mini bus δπλακηθφηεηαο 12 

ζέζεσλ 
20    

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 5
ν
 ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΙΑΗ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΙΓΑ» 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 
Αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ 

Πξνθεξφκελε 

ηηκή / άηνκν (€) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή (€) 

(πιένλ ΦΠΑ) 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

Coffee Break 350    

Lunch break 350    
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Δίδνο Τπεξεζηψλ Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ Κφζηνο κε ΦΠΑ (αξηζκεηηθά) Κφζηνο κε ΦΠΑ (νινγξάθσο) 

1ν Δίδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»    

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»    

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»    

4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»    

5ν είδνο «Τπεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο» 
   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1:  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

   

    

 

Δπώνςμο 

  

Όνομα 

 

    

 

Παηπώνςμο 

  

Μηηπώνςμο 

 

    

 

Ημεπομηνία Γέννηζηρ 

  

Σόπορ Γέννηζηρ 

 

    

 

 

 

Τπηκοόηηηα 

 Αν όσι Δλληνική,  

ζςνολικόρ σπόνορ παπαμονήρ  

ζηην Δλλάδα (ζε έηε) 

 

 

    

 

Οικογενειακή 

Καηάζηαζη  

  

 

Σηλέθωνο 

 

    

 

Γιεύθςνζη Καηοικίαρ 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ    

    

 

Όνομα Ιδπύμαηορ 

 

Όνομα 

Πηςσίος 

 

Διδικόηηηα 

 

Ημεπομηνία 

Απόκηηζηρ Πηςσίος 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

ΤΣΑΔΙ 

 

    

Να δψζεηε ηα Ονόματα, ηηο Επαγγελματικέρ θέσειρ, ηηο Διεςθύνσειρ θαη ηα Σηλέυωνα 

ηξηψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εξσηεζνχλ ζρεηηθά κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο ζαο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο.  
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Ηκεξνκελία: 

  

Τπνγξαθή: 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Δθδφηεο: …………………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο: ……………………………………………………………………… 

Πξνο ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή  

(πιήξε δηεχζπλζε) 

 

Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΩ ………………… 

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

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΩ ……… ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………………, νδφο 

………………………………, αξηζκφο …………… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο 

ππέξ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ (1) ……………………, (2) 

……………………………, θιπ. θαη αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ), γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο ζηηο............. ή ζε θάζε αλαβνιή απηνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-

2014» ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ ………………… Πξνθήξπμή ζαο. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο (ζε πεξίπησζε Έλσζεο: φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο Δηαηξεηψλ θαη θάζε κέινπο απηήο αηνκηθά θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 

κε ηεο απαίηεζεο ή εάλ είλαη λφκηκε ή εάλ ππάξρεη ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

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

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………………………………. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο……………………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο ……………………….……………………………………………… 

Πξνο ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή 

(πιήξε δηεχζπλζε) 

Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΩ ………………… 

 

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

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο ……………………………………, νδφο ………………………………, αξηζκφο 

……… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ησλ 

εηαηξεηψλ (1) …………………………, (2) ……………………, θιπ. θαη αηνκηθά γηα θάζε κία 

απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ), κέρξη ην πνζφλ ησλ ΔΤΡΩ ………… ζην 

νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εγγπφκαζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη' απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ 

ηελ ππ’ αξ. ………………….ζχκβαζε γηα ην έξγν «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014». 

Η εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη θαζελφο αηνκηθά. 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίνλ έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε 

δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάιινπκε ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο έξεπλα εάλ ππάξρεη ή εάλ 

είλαη λφκηκε ε απαίηεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο 

εγγχεζεο ζε βάξνπο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο. 

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

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4: 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, 

ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2013-2014» 

 

 

 

 

ηελ Αζήλα, ζήκεξα, ……………………………… 2013, εκέξα ……………………….., 

κεηαμχ: 

α) αθελφο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ( εθεμήο θαινχκελε ΔΛ), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα νδφο 

Αθαδεκίαο 59, Σ.Κ. 10679 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ …………… β) 

αθεηέξνπ ηνπ θνπ …………………...…………..…. ηνπ …..…………, …………….., η.θ. 

……..…. θαη κε Α.Φ.Μ. …………., Γ.Ο.Τ. ……………. (ζην εμήο θαινχκελνο «…….» αθνχ 

έιαβαλ ππφςε:  

Α) Σελ ππ’ αξηζ. __/2013 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ  

Β) Σα Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ 

ΈΣΟ 2013-2014», κε εκεξνκελίεο: __________________ θαη ___________________, 

Γ) Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛ γηα ηελ Καηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ 

δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, 

ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014», κε εκεξνκελία ____________ ηεο _________ 

ζπλεδξίαζεο θαη  

Γ) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» 

(ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο) ζπκθσλήζεθαλ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 
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Ο Ρ Ο Ι   Τ Μ Β Α  Η   

Α Ρ Θ Ρ Ο  1  

Α Ν Σ Ι Κ Δ Ι Μ Δ Ν Ο  Σ Η    Τ Μ Β Α  Η   

Η παξνχζα ζχκβαζε εληάζζεηαη ζην έξγν κε ηίηιν «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά 

ρνιεία» (θσδηθφο MIS Πξάμεσλ: 352485 θαη 352486), ην νπνίν εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε- 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν 4 ηνπ σο άλσ έξγνπ (ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπ Άμνλεο 1 θαη 2 ηνπ 

ΔΠ ΔΓΒΜ).  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ππεξεζίεο κε CPV 63510000-7: Τπεξεζίεο 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο. 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα παξάζρεη ηα αθφινπζα 

πέληε (5) είδε ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη γηα θάζε είδνο ππεξεζηψλ. 

1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:  

Α. Μίζζσζε δσκαηίσλ κνλφθιηλσλ / δίθιηλσλ (4440 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλή ησλ 

κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ 

ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζε μελνδνρεία 4 αζηέξσλ θαη άλσ ζε πφιεηο φιεο ηεο 

ρψξαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 ηα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθηίλα ην πνιχ 1,5 ρηιηνκέηξνπ απφ ην θέληξν 

ηεο πφιεο  

 ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη πξσηλφ 

 ε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Ωζηφζν, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο 

δηακνλήο ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο θαηά 

ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ην θφζηνο δηαλπθηέξεπζεο δελ ζα μεπεξλά ηα 64,00€ κε πξφγεπκα αλά άηνκν. Δηδηθά γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο ε παξαπάλσ δαπάλε δελ κπνξεί λα 

μεπεξλά ηα 88 €.  

 ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ζε θάζε πεξηνξηζκφ 

ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ θάζε ηαμηδηνχ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηπρφλ έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ αθνξνχλ κέρξη ην 5% ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ πνζνηήησλ. 
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Δίδνο Γσκαηίνπ Αξηζκφο Γσκαηίσλ 

Μνλφθιηλν 1470 

Γίθιηλν 1485 

 

Β. Μίζζσζε κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ (150 δηαλπθηεξεχζεηο) ζε μελνδνρεία ηεο Αζήλαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 ηα μελνδνρεία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη 4 αζηέξσλ θαη άλσ  

 ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθηίλα ην πνιχ 1,5 ρηιηνκέηξνπ απφ ην Θέαηξν Οιχκπηα, 

Αθαδεκίαο 59, 106 79 Αζήλα, φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε εκεξίδα 

 ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε κεηάβαζε πξνο απηά κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εκηδηαηξνθή (πξσηλφ θαη βξαδηλφ) 

 ε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ γηα ηελ πεξίπησζε Β αθνξά ηελ πεξίνδν 

δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηελέξγεηάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ 

ππεξεζίεο θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν. 

 ν αλάδνρνο ζα ιάβεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ησλ εκεξίδσλ ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα ηνπο παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο 

δηακνλήο θαη εζηίαζεο θαη δεζκεχεηαη φηη ζα πξνβεί ζε απεπζείαο επηθνηλσλία καδί ηνπο 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Καη γηα ηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζηελ πφιε μελνδνρείν πνπ λα πιεξνί ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο πθηζηάκελεο ελαιιαθηηθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί θαηά πεξίπησζε εάλ ζα επηιεγεί μελνδνρείν ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ή μελνδνρείν κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο. 

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Αγνξά ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε αγνξά ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πεξίπησζε νκαδηθψλ εηζηηεξίσλ ζα 

ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο κεηαθίλεζεο, 

σζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ σο 

άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπίζεο, δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ 
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Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ε αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα πξνζγείσζεο ζην αεξνδξφκην 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, πάηα Αηηηθήο  

 ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 

απηνχ ηνπ είδνπο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο, γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα θαιχςεη θαη ηηο ελδερνκέλσο πξνθχπηνπζεο δηαλπθηεξεχζεηο 

ζπλεξγαηψλ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ vouchers ζηα γξαθεία ηεο ΔΛ ή/θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

vouchers θαη e-tickets.  

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:  

Α. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ (θάζε εηζηηήξην θαιχπηεη ην πιήξεο δξνκνιφγην), γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

Γξνκνιφγην Αξηζκφο Δηζηηεξίσλ 

Πεηξαηάο – λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ - Πεηξαηάο 10 

Πεηξαηάο – Κξήηε - Πεηξαηάο 43 

Βφινο – λεζηά πνξάδσλ - Βφινο 43 

Πεηξαηάο – λεζηά αξσληθνχ - Πεηξαηάο 80 

Πεηξαηάο – αιακίλα - Πεηξαηάο 86 

Πνξζκεία πξνο Ιφληα λεζηά (κεη’επηζηξνθήο) 43 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα εηζηηήξηα γηα ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη γηα ηελ Κξήηε ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ ηε κεηαθνξά κε θακπίλα.  

Β. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε αγνξά ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ αθνξά φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Ωζηφζν, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έθηαθηεο αλάγθεο 

κεηαθνξάο ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζίεο 

θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 
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4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:  

Α. Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο 

νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο γηα 115 εκέξεο ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Β. Μίζζσζε mini bus κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 

20 εκέξεο ζε πφιεηο φιεο ηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλνληαη φηη ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν θαη ην mini bus: 

 ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν αιιά θαη γηα 

νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε. Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπο δελ ζα μεπεξλάεη ηελ θαηά λφκν 

ψξα απαζρφιεζεο αλά εκέξα. Δπίζεο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 ζα είλαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα αιιά ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θιηκαηηδφκελα θαη ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη άλεηε κεηαθίλεζε ησλ σο άλσ ζπλεξγαηψλ. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμεηάζεη ην δηαζέζηκν ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν θαη ην mni bus 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ. ε πεξίπησζε βιάβεο ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη άκεζα κε άιια νρήκαηα, ίδησλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία ζα εμεηαζζνχλ επίζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν θφζηνο 

γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 γηα ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα ζα παξέρνληαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 

θαηαιιειφηεηαο (άδεηα, ηέιε θπθινθνξίαο, ηερληθφο έιεγρνο ΚΣΔΟ θ.ι.π.) 

 ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν ζα θέξεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ζηηο 3 πιεπξέο ηνπ, ην νπνίν 

ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δηνδίσλ, θαπζίκσλ, αζθάιεηαο, service θιπ, θαζψο θαη ε 

ακνηβή/δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Ωζηφζν, ην θφζηνο ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ ηνπ νδεγνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

5ν είδνο «Τπεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξίδαο»:  

Τπεξεζίεο εζηίαζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ε νπνία 

ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Αζήλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο εκεξίδαο εθηηκψληαη ζηνπο 350. εκεηψλεηαη 

φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί. Γηα ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ 

ηε δηελέξγεηα ηεο εκεξίδαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ν αλάδνρνο θαιείηαη 

λα παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

  «Coffee break», φπνπ ζα πξνζθέξεηαη θαθέο, ηζάη, κεηαιιηθφ λεξφ, ρπκφο, θέηθ, 

πνηθηιία βνπηεκάησλ. (Η πνζφηεηα ζα είλαη επαξθήο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ησλ δηνξγαλσηψλ). 
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 Διαθξχ γεχκα ηχπνπ «Buffet» (ηξία είδε ζαιάηαο, ηξία είδε πξψηνπ πηάηνπ, δχν είδε 

θπξίσο πηάηνπ, γιπθφ ή θξνχην, αλαςπθηηθφ/κπχξα/πνηήξη θξαζί, θαθέο, εκθηαισκέλν 

λεξφ 1,5 lt. (Η πνζφηεηα ζα είλαη επαξθήο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

δηνξγαλσηψλ). 

Δπίζεο, ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ζα δηελεξγεζεί ε εκεξίδα, ν 

Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα δηαζέζεη έλα ζηέιερφο ηνπ κε θπζηθή παξνπζία ζην μελνδνρείν (ή έλα 

ζε θάζε μελνδνρείν αλ απηά είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο), πνπ ζα δηακέλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ εκεξίδα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαζνδεγεί θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπο.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ λα δηαηεξεί θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ θαη κε εξγάζηκσλ εκεξψλ) ηνλ 

Τπεχζπλν Έξγνπ γηα λα επνπηεχεη ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ 

άκεζε ξχζκηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ή ηελ άξζε θάζε άιιεο έθηαθηεο 

αλσκαιίαο ή εκπνδίνπ θαη γεληθά λα ιακβάλεη, ρσξίο ρξνλνηξηβή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δλδέρεηαη, δε, 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα απαηηεζεί ε επηηφπηα παξνπζία ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ ή ηνπ 

άιινπ ζηειέρνπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο 

είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή 

γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2  

Π Α Ρ Α Γ Ο  Η  –  Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  

Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απφ θαη κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο.  

Ο έιεγρνο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο δελ απαιιάζζεη 

ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα παξαιείςεηο ή αληηζηνίρσο πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. Ο Αλάδνρνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. Κάζε ζρεηηθή παξάιεηςε ή αδπλακία ζηελ 

παξνρή ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξνχζα ππεξεζηψλ νθείιεη, αθνχ επηζεκαλζεί γξαπηψο απφ ηνλ 

Δξγνδφηε ή/θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
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Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί ζηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο, ν Δξγνδφηεο επηθπιάζζεηαη ζηελ άζθεζε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα 

θαηαγγειία ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή/θαη αμίσζεο απνδεκίσζεο γηα ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία, 

ζχκθσλα κε ηα φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ην λφκν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3  

Υ Ρ Ο Ν Ο   Π Α Ρ Α Γ Ο  Η   

Ωο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2014. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο κεηαηίζεηαη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλά πάζα ζηηγκή, εθφζνλ 

ην θξίλεη ζθφπηκν αηηηνινγεκέλα, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν κέρξη ηεο ρξνληθήο απηήο ζηηγκήο.  

Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε αηηηνινγεκέλεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηφπηλ πξφηεξεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο. ε θάζε πεξίπησζε, ε κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο δελ επηθέξεη θακία 

ηξνπνπνίεζε ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ή επηπιένλ απνδεκίσζε 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4  

Α Μ Ο Ι Β Η  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  -  Σ Ρ Ο Π Ο   Π Λ Η Ρ Ω Μ Η   

Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ γίλνληαη ζε επξψ. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηεο παξνχζαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ...................... 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο 

είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή 

γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε , ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξείρε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

αλαθνίλσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ 

νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηα κέρξη ηφηε παξαδνηέα ηνπ. 
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Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) παξαιαβή ησλ εθάζηνηε 

ππεξεζηψλ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά απφ έθδνζε Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο θαη εθφζνλ 

πξνζθνκηζηνχλ:  

Α) Σα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ (Απνδείμεηο Πψιεζεο Δηζηηεξίσλ, Σηκνιφγηα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Γειηία Απνζηνιήο θιπ) ζηα νπνία ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 

ζρεηηθφ Φπζηθφ Αληηθείκελν αλά είδνο ππεξεζηψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα πξνθήξπμε. 

Β) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Γ) Όζα παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή. 

Δπηπιένλ, ηα πξναλαθεξζέληα παξαζηαηηθά ζα ζπλνδεχνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: 

Α. Γηα ηε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγάηε  

 εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρψξεζεο  

 εκέξεο δηακνλήο  

 φλνκα μελνδνρείνπ  

 ηχπνο δσκαηίνπ (κνλφθιηλν, δίθιηλν θ.ι.π.)  

 πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

 πνζφ ρξέσζεο αλά εκέξα ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο. 

Β. Γηα ηελ αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ ν 

νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

 νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγάηε  

 εκεξνκελία κεηαθίλεζεο  

 δξνκνιφγην 

 αλαιπηηθή ρξέσζε ηνπ λαχινπ 

 ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο 

Γ. Γηα ηελ αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο εηζηηεξίσλ ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγάηε  

 εκεξνκελία κεηαθίλεζεο  

 δξνκνιφγην 

 ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο. 

Γ. Γηα ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, αλαιπηηθφ θαηάινγνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 
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 εκεξνκελίεο κεηαθίλεζεο 

 ηα δξνκνιφγηα 

 εκέξεο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ αλά δξνκνιφγην 

 ηηο ζπλνιηθέο εκέξεο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ θαηά ην κήλα αλαθνξάο 

 Δ. Γηα ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξίδαο, αλαιπηηθφ θαηάινγν ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο 

 ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ην πνζφ ρξέσζεο αλά άηνκν γηα ην coffee break 

 ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ην πνζφ ρξέσζεο αλά άηνκν γηα ην lunch break 

 θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο. 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαίεο δφζεηο, κε βάζε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο θαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ πηζηνπνηείηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

ΔΛ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ 

θνζηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Η θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ζα αξρίζεη έλα 

κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

εκεηψλεηαη φηη ε πιεξσκή ζα αθνινπζήζεη ηε ρξεκαηνξξνή απφ ην Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο 

θαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ππάξρνληνο ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. 

Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο, ε νπνία έρεη άκεζε ή 

έκκεζε ζρέζε κε ελέξγεηεο ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο δελ επηθέξεη θακία επζχλε γηα 

νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο ή θαηαβνιήο ηφθσλ θι.π απφ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

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

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

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ. Σξαπεδηθά ηέιε ή νπνηεζδήπνηε άιιεο επηβαξχλζεηο βαξαίλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ 

ππεξεζηψλ ή θαη αξγφηεξα, πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο, ηφηε ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ζα πξέπεη 

άκεζα λα ελεξγήζεη φπσο αθξηβψο ζα ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη 

απφ θάζε έλα κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ χκβαζε. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο σο εθπξνζψπνπ 

(“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην 

πινπνηεζέλ ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ 

πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ’ νηνλδήπνηε 



 

72 

ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο. 

εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη έγθαηξα λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

πνιηηηθή ησλ αθπξσηηθψλ ησλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εηαηξψλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. 

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

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

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη 

θξάηεζε χςνπο 0,10 %, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5  

Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ι   Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ   

1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε χκβαζε ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη ηεο 

Πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

2. Ο Αλάδνρνο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ελεξγεί 

θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. 

Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ή /θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ αλαθέξεηαη 

γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε απηήο. Δθφζνλ ν 

Αλάδνρνο θαηνηθεί ή εδξεχεη ζηελ αιινδαπή, ν εθπξφζσπφο ηνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα είλαη δηαζέζηκνη γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ. 

3. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη κεηαμχ άιισλ 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε θαη 

λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 

χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ, ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

5. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

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

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  
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6. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, πξνζσπηθνχ, 

θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη 

ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη 

βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ 

απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί 

ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

7. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα εηζπξαθηέα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε απηή, παξά κφλνλ ζε αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 

παξνχζα. Σέηνηνπ είδνπο εθρψξεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ιήςεο ζρεηηθήο 

έγθξηζεο, πνπ παξέρεηαη κφλνλ εγγξάθσο. 

8. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 

απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν 

Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο.  

9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ζα είλαη απφ 

θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε 

φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 

ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ 

ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

10. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηάο ηνπ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο.  

11. ηελ σο άλσ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο, ε 

χκβαζε πινπνηείηαη απφ ηα ινηπά κέιε ζην ζχλνιφ ηεο θαη εμαθνινπζεί λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Η ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί ηεο 

δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν. 

12. Δθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη ζρεηηθά φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ 

γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε ε Αλάδνρνο έλσζε νθείιεη λα πξνηείλεη 
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αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Η πξφηαζε ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή εγθξίλεη κε Απφθαζή ηεο 

ηελ αληηθαηάζηαζε απηή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθαηαζηάηε δελ γίλεη απνδεθηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ Αλάδνρν έλσζε έθπησην.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6  

Δ Μ Π Ι  Σ Δ Τ Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α  

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε 

ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ 

θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Δξγνδφηε, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζε απηφ θαη δελ ην δεζκεχεη, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7  

Τ Π Ο Κ Α Σ Α  Σ Α  Η  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  

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

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δξγνδφηε, άιισο ν ηειεπηαίνο δηθαηνχηαη ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, 

λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8  

Δ Γ Γ Τ Η  Δ Ι   

Γηα ηελ ηήξεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, 

ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2013-2014» ν Αλάδνρνο θαηέζεζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο κε αξ. ________, ηεο Σξαπέδεο ___________, πνζνχ ζπλνιηθά 

__________επξψ, ε νπνία θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ κε 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη έρεη απεξηφξηζηε ηζρχ. Απηή ζα απνδνζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ δελ έρεη παξνπζηαζηεί ιφγνο έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ κεξηθά ή 

ζην ζχλνιφ ηνπ, εμαηηίαο παξαβάζεσο θάπνηαο ππνρξέσζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα παξαπάλσ. Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ν Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη απφ 

ηελ εγγπήηξηα Σξάπεδα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ρσξίο ζχκπξαμε ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην βάζηκν ηεο 

αμίσζεο ηνπ Δξγνδφηε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ην νθεηιφκελν πνζφ 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. ην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην 

ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ε Δζληθή Λπξηθή θελή, ζε πεξίπησζε 

θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ λα αμηψζεη θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο ή 

απνζεηηθήο πνπ απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9  

Κ Α Σ Α Γ Γ Δ Λ Ι Α  

Η Δζληθή Λπξηθή θελή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη αδεκίσο ηεο ζχκβαζε κε άκεζε ηζρχ, ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

δνζέληνο φηη φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

Δπίζεο ε Δζληθή Λπξηθή θελή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα 

θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηε 

πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ 

ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε εθηφο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά είηε 

έρνπλ παξαιεθζεί είηε ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε 

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ε νπνία δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1 0  

Α Ν Ω Σ Δ Ρ Α  Β Ι Α  

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

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

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

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

ηνλ Δξγνδφηε ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ο 

Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα 

ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ 

αηηήκαηνο. 

Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

 Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο 

 Γεγνλφηα πνπ εκπνδίδνπλ ηε κεηαθίλεζε ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο θαη νθείινληαη ζε 

ηξίηνπο 

 Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο 

 Πιεκκχξα. 

 εηζκφο.  

 Πφιεκνο.  

Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη 

ν Αλαδφρνπ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 1  

Π Ο Ι Ν Ι Κ Δ   Ρ Η Σ Ρ Δ   -  Δ Κ Π Σ Ω  Δ Ι   

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, εθηφο θαη αλ απφ θνηλνχ απνθαζηζζεί 

ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, εγγξάθσο απνδεηθλπφκελε. 

Γηα ππέξβαζε ηεο πξνζεζκίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ κεγαιχηεξεο ησλ ηξηάληα 

(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, απεπζχλεη έγγξαθε πξφζθιεζε ζηνλ 

Αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο θαζπζηεξεκέλεο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ηνλ 

θεξχζζεη έθπησην, κε θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.  

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 

παξάγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ Π.Γ.118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
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Δπίζεο, ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο.  

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο 

απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 2  

Σ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η  Η  Σ Η    Τ Μ Β Α  Η   

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ κφλν ζε 

αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη κφλνλ εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ. 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο γίλεηαη θαηφπηλ πξφηεξεο γλψκεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πξνδηαγξάθζεθε. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 3  

Δ Κ Υ Ω Ρ Η  Η  Δ Ι  Π Ρ Α Κ Σ Δ Ω Ν  Γ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Σ Ω Ν  

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα εηζπξαθηέα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε απηή, παξά κφλνλ ζε αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 

παξνχζα. Σέηνηνπ είδνπο εθρψξεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ιήςεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, πνπ 

παξέρεηαη κφλνλ εγγξάθσο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 4  

Δ Π Ι Λ Τ  Η  Γ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  –  Δ Φ Α Ρ Μ Ο  Σ Δ Ο  Γ Ι Κ Α Ι Ο  

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. Ο Δξγνδφηεο θαη ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάινπλ 

θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή 

εμ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία ελφο 

κήλα απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή επηιχεηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη 

αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ Γηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 

επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ Παξάγξαθν. 
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Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδεηαη ην π.δ. 

118/10.7.2007 θαη ν ΑΚ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 5  

Γ Δ Ν Ι Κ Δ   Γ Ι Α Σ Α Ξ Δ Ι   

Όιεο νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε λννχληαη ζε εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, κήλεο ή έηε, εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά φηη πξφθεηηαη γηα εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Όπνπ ζηελ παξνχζα χκβαζε γίλεηαη παξαπνκπή ζε αξηζκφ άξζξνπ, ρσξίο άιιν πξνζδηνξηζκφ, 

λννχληαη ηα άξζξα απηήο ηεο χκβαζεο. 

Οη ηίηινη ησλ φξσλ είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ θεηκέλνπ θαη ηίζεληαη κφλν ελδεηθηηθά θαη πξνο δηεπθφιπλζε θαηά ηελ δηαηχπσζε 

ηεο ζχκβαζεο.  

Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί νπνηαδήπνηε 

ζπκθσλία, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, νπνηεζδήπνηε δε αλαθνηλψζεηο 

έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο έγηλαλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη 

αλαθιεζείζεο θαη άθπξεο θαη δελ έρνπλ θακία ηζρχ. 

Η παξάιεηςε νπνηνπδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα εθαξκφζεη νπνηεδήπνηε νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζ’ 

απηή, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε απφ απηνχο ηνπο φξνπο ή ηα δηθαηψκαηα ή λα 

επεξεάζεη ηελ ηζρχ ηεο χκβαζεο. Κακηά ηέηνηα παξαίηεζε δελ ζα έρεη ηζρχ νχηε ζα απνηειεί 

δέζκεπζε θαηά νηνπδήπνηε ησλ Μεξψλ, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί εγγξάθσο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Μέξνπο απηνχ. 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηε χκβαζε, ηελ πξνθήξπμε, ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε θζίλνπζα 

ζεηξά κε επηθξαηέζηεξν ην θείκελν ηεο χκβαζεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα αληίηππα. Απφ απηά, ηα 

ηξία (3) θαηαηέζεθαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ην ηέηαξην έιαβε ν Αλάδνρνο.  

 

Ο Ι   Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Ι  

Γ Ι Α  Σ Ο Ν  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο  Γ Ι Α  Σ Η Ν  Δ Θ Ν Ι Κ Η  Λ Τ Ρ Ι Κ Η  

 Κ Η Ν Η  

 

Ο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 

…….. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΔΛ 

….. 

 


