
 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€  
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 20.000,00€ ΦΠΑ 4.800,00€) 

 
CPV 79412000-5 

 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14/02/2019 
 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2  

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54621 

Τηλέφωνο 2315200095 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.palikisianos@ntng.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλης Παλικισιάνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ntng.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

 Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), 
που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω 
της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail: 
v.palikisianos@ntng.gr. 
 
2.  Θεσμικό πλαίσιο 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν: 
1. Το Ν.2273/1994  (Α’ 233) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο και άλλες διατάξεις»,  
2. Το Ν 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄45), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Tο Ν 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (Α΄112) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvOLn-TbAhWMa1AKHfwUAXIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uth.gr%2Fstatic%2Fmiscdocs%2Fpromithies%2Fnomos_2690.pdf&usg=AOvVaw0c1np8-QlOcCQyx2-7EVWg




 
 

 

4. Το Π.Δ. 118/1997 Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Α’ 106) 

5. Το Π.Δ. 90/2009 (Α΄ 116) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού 
Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 

6. Τη με αριθμ.  ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/212187/25790/23027/996 Υπουργική 
Απόφαση Ορισμού ΔΣ 

7. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 557662/38179/32820/1460 Υπουργική 
Απόφαση Ορισμού Καλλιτεχνικού Διευθυντή 

8.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
3.  Εφαρμοστέα Διαδικασία 
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν.4412/2016. 
 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς Πόρους για τις διαχειριστικές χρήσεις 2019 και 2020.  
Τα καθήκοντα του αναδόχου διακρίνονται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασιών: 
ΠΕ 1: Σχεδιασμός και υποστήριξη υποβολής προτάσεων  

(α) Σύνταξη ΤΔΠ, Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης και λοιπών δικαιολογητικών όπως ορίζονται σε κάθε πρόσκληση. 
(β) Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΘΒΕ για την τεκμηρίωση των 
προτάσεων. 
(γ) Επικοινωνία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

 
ΠΕ 2: Υλοποίηση έργων 

(α) Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τροποποιήσεις 
αυτού όποτε καθίσταται αναγκαίο. 
(β) Σύνταξη Σχεδίου Αυτεπιστασίας με καθορισμός Πακέτων Εργασίας και 
παραδοτέων των επιμέρους Ενεργειών/Εργασιών. 
(γ) Υποβολή ΤΔΥ, Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης Πράξεων 
Δελτίου Επίτευξης Δεικτών,κλπ. 
(δ) Σχεδιασμός και υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή 
αναδόχων (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, παροχή διευκρινίσεων κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, τεχνική υποστήριξη Επιτροπών διαγωνισμού κλπ). 
(ε) Συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων 
(στ) Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 
επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων. 
(ζ) Υποστήριξη διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξεων. 

 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την υλοποίηση και ολοκλήρωση της 
εγκεκριμένης Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ», την υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 
«Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», της Πράξης Creative Europe καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
Πράξης υποβληθεί και εγκριθεί κατά την υλοποίησης της σύμβασης (όπως ΠΔΕ, κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, προγράμματα της ΓΓΕΤ κλπ). 
 
Η διάρκεια των παρερχομένων υπηρεσιών ορίζεται έως 31/12/2020. 





 
 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
3.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
3.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
4. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

4.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 





 
 

 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

4.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τη βάσει της τιμής, 
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
6.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών τους 
με κατάθεσή τους ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier 
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 
54621 κτηρίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 8ο όροφος. 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 14/02/2019 και ώρα 11:30 πμ. 





 
 

 

6.2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον 
προορισμό τους.  
6.3. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Ο  ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 

54621 
 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο 
και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα 
στοιχεία όλων των μελών) 

Πρόσκληση 1/2019 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/02/2019 και ώρα 12:00 π.μ. 

Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση:  
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνονται: 
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
- Φορολογική Ενημερότητα 
- Ασφαλιστική Ενημερότητα  
- Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
- Βεβαίωση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 
- Πτυχίο οικονομικών μελετών κατηγορίας (3) 
- Τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά την τελευταία τριετία. στην παροχή των ζητουμένων 
υπηρεσιών η οποία να αποδεικνύεται με συμβάσεις ή τιμολόγια.   
  
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα). 
 
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :  
7.1. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης 
στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.  
7.2. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου, 
ή σε περίπτωση ενός από τους συνεργάτες του, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΚΘΒΕ 
λύση της Σύμβασης αζημίως.  
 
 
        Ο Πρόεδρος  
 

                                                                                                                 
Στυλιανού Αριστοτέλης 

 
 
 





 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ 
   

ΣΥΝΟΛΟ 
   

 
 

Συνολικό Κόστος:  
 
Ημερομηνία :  
  
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της επιχείρησης 
………………………………. : 
έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  

Ημερομηνία:      ……….2018 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και 
Επώνυμο Πατέρα:  

 

Όνομα και 
Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδό
ς: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου (Εmail):  





 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………………………….μεταξύ : 
ΑΦΕΝΟΣ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της 
οδού. Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. 
Στυλιανού Αριστοτέλη, με ΑΦΜ …………. εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα Αρχή», 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του (της) ................................ που εδρεύει στην  ......................................., με 
ΑΦΜ ………………. εφ΄εξής καλούμενος (-η) «Ανάδοχος»  και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
(1) Την πρόσκληση ανάθεσης  παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού & υλοποιήσης 
χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς & ευρωπαϊκούς πόρους 
(2) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
(3) Την απόφαση  του Προέδρου του ΔΣ  
 
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
α) Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την………… απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για τις διαχειριστικές χρήσεις 2019 και 2020.  
Τα καθήκοντα του αναδόχου διακρίνονται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασιών: 
ΠΕ 1: Σχεδιασμός και υποστήριξη υποβολής προτάσεων  

(α) Σύνταξη ΤΔΠ, Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης και λοιπών δικαιολογητικών όπως ορίζονται σε κάθε πρόσκληση. 
(β) Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΘΒΕ για την τεκμηρίωση των 
προτάσεων. 
(γ) Επικοινωνία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

 
ΠΕ 2: Υλοποίηση έργων 

(α) Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τροποποιήσεις 
αυτού όποτε καθίσταται αναγκαίο. 
(β) Σύνταξη Σχεδίου Αυτεπιστασίας με καθορισμός Πακέτων Εργασίας και 
παραδοτέων των επιμέρους Ερνεργειών/Εργασιών. 
(γ) Υποβολή ΤΔΥ, Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης Πράξεων 
Δελτίου Επίτευξης Δεικτών,κλπ. 
(δ) Σχεδιασμός και υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή 
αναδόχων (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, παροχή διευκρινίσεων κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, τεχνική υποστήριξη Επιτροπών διαγωνισμού κλπ). 
(ε) Συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων 
(στ) Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 
επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων. 
(ζ) Υποστήριξη διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξεων. 





 
 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την υλοποίηση και ολοκλήρωση της 
εγκεκριμένης Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ», την υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 
«Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», της Πράξης Creative Europe καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
Πράξης υποβληθεί και εγκριθεί κατά την υλοποίησης της σύμβασης (όπως ΠΔΕ, κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, προγράμματα της ΓΓΕΤ κλπ). 
β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο άρτιο και είναι να 
υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του έργου του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης. Οφείλει να συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα της Αναθέτουσας Αρχής κατά 
την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά 
την εκτέλεσή του. 
γ) Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έχει υπόψη του τις συνθήκες, την έκταση, τις χρονικές 
προθεσμίες και τις λοιπές δυσκολίες του έργου και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις, που προσδιορίζονται με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, 
ακολουθώντας τις επιθυμίες και τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και αμειβόμενος 
όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Συμφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
α) Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ακολουθήσει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, 
οδηγίες και προδιαγραφές που θέτει ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης καθ΄ όλη την διάρκεια 
της διαδικασίας ένταξης και υλοποίησης των έργων, καθώς και της διαδικασίας προκήρυξης 
των διαγωνισμών των υποέργων 
β) Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που 
απορρέουν από τη σύμβαση, οφείλει οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει 
εγκαίρως και γραπτώς, με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και φέροντας την αποκλειστική 
γι’ αυτές ευθύνη. 
γ) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, που θα 
προκύψει από πράξεις ή παραλείψεις του.  
Η ευθύνη του Αναδόχου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής του. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση του Έργου (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης ....................... € 
(ολογράφως: ................................................................. Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (ή όσο ισχύει 
κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής).  
1. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, στις 
ακόλουθες ημερομηνίες: την 30.04.2019, την 30.09.2019, την 30.04.2020, την 30.9.2020. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής: 
α. Τιμολόγιο του Αναδόχου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου,  
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου στην καθαρή αξία των παραστατικών.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας έως τις 31.12.2020. 





 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι 
απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την 
απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση 
θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση 
που απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη 
εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το μέρος που επικαλείται ανωτέρα 
βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας 
προβλεπόμενα. Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο 
ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 
σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 
κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Όλες οι εκθέσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και 
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος τηρεί αντίγραφα 
των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους 
από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 όπως ισχύει περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Αναδόχου για 
οποιαδήποτε αποζημίωση  περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο ύψος της αμοιβής του. 





 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η παρούσα Σύμβαση, τα παραρτήματά της είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. 
Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο 
μέλλον.  
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το 
ελληνικό δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που είναι η έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
με υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 
υπογραφή της. 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 




