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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 57.829,00(ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
71.707,96 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΘΒΕ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

24/06/2019 και ώρα 11:30 π.μ. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24/06/2019 και ώρα 12:00 π.μ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 22462000-6, 79341000-6 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 2, 54621 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χατζηνάσιου Φωτεινή 

Τηλ./Φαξ: 2315200082 / 2310223339 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: f.chatzinasiou@ntng.gr 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 13/06/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα : www.ntng.gr 13/06/2019 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»  που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και ειδικότερα στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης και 

αποτελεί  «Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή». 

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Ανάπτυξη και Διάδοση της Θεατρικής Τέχνης ως πολιτιστικού, 

παιδαγωγικού και μορφωτικού παράγοντα της κοινωνικής ζωής. 

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν.2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και  Άλλες Διατάξεις», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• του ΠΔ  118/1997  (ΦΕΚ 106 Α΄)  «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος»  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
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τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

• Της απόφασης του Δ.Σ. του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος υπ αρίθ 34/18.02.2019, ορισμού τακτικών 
επιτροπών  διεξαγωγών Διαγωνισμών. 

• Της απόφασης του Δ.Σ. του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος υπ αρίθ.2/38/10.6.2019, Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
επί τη βάσει της τιμής για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού και υπηρεσίες διαφήμισης για ένα έτος. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



 

 

5 

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφημιστικών υλικών και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης για όλες 
τις παραγωγές του ΚΘΒΕ για ένα έτος όπως περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή 
(Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. 

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία, περισσότερες ή και όλες τις ομάδες. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε   12 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και της υπηρεσίας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της 
παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα 
ευρώ (57.829,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτά (71.707,96 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των κωδικών 25-90-08 
Διαφημιστικά Υλικά Διαφόρων έργων και 64-02-99 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης. Επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ CPV : 22462000-6 24.045 

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ CPV : 79341000-6 12.300 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV : 22462000-6, 79341000-6 13.724 

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6 4.250 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΝΕΡ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6 3.510 

ΣΥΝΟΛΟ 57.829 

 

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.    
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ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διεύθυνση 
Τοποθεσία / Πόλη 

Εθνικής Αμύνης 2 
Θεσσαλονίκη 

Χώρα Ελλάδα 

Τ.Κ. 54621 

Τηλέφωνο 2315200082 

Υπεύθυνη για τον Διαγωνισμό Χατζηνάσιου Φωτεινή 

Τηλεομοιοτυπία (fax) 2310223339 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση f.chatzinasiou@ntng.gr 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΛΩΣΣΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο, της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο, της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή  καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ   

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, [Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 Και την παρ. 7 του 
άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες] 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

mailto:f.chatzinasiou@ntng.gr
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

H αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοί οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, μια οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

H διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 
ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 25 του Ν.4412/2016: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ) καθώς 
και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στην περίπτωση ενώσεων προσώπων, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση 
πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, είτε τη 
μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.  

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης και ανάθεσης της σύμβασης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής των 
συμβατικών όρων.  

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

Αντικατάσταση μέλους της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης γίνεται δεκτή με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  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: 
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7.1 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 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 I.K.E. 
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. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,  (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

7.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Κατ΄εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός σύμφωνα με την παράγραφο …2 θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί 
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

7.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά  μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

7.4  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν, είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

7.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
7.1, 7.2 γ) και 7.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

7.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7.7  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

7.8    Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 

Α)  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη ή/και 

Β)  δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική 
γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν 
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε 
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν  
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς   απαιτείται να  διαθέτουν  μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τριετία  2015-2016-2017   
ίσο ή μεγαλύτερο του  100% του προϋπολογισμού της ομάδας στην οποία συμμετέχουν της παρούσας προκήρυξης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΕΣΑ 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,  κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7,  οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 7.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού, ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 7.1, 
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β) για την παράγραφο  7.2 περίπτωση α΄ και  β΄ και 7.4β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή τους  (άρθρο 80 παρ.12). 

Ειδικά για την περίπτωση γ΄της παραγράφου 7.2 (άρθρο 80 παρ.2 περ.γ΄)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, το οποίο θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού (σε 
περίπτωση που δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού ΣΕΠΕ, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης).  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από 
το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) 
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7.1 και 7.2  περίπτωση α΄ 
και  β΄ και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 7.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7.1  και 7.2  περίπτωση α΄ και  β΄  και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 7.3.  

Τα αποδεικτικά για τις περιπτώσεις 7.2 α΄ και β΄, γίνονται  αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους,  άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή  
τους. (άρθ.80 παρ.12β)   

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για την περίπτωση της παραγράφου 7.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  Τα αποδεικτικά μέσα για την περίπτωση του άρθρου 7.2γ  
γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους  (άρθ.80 παρ.12α)   

δ) για την παράγραφο 7.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/2016, μέσα σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο, που δεν είναι δυνατό να αποσφραγισθεί και να επανασφραγιστεί 
χωρίς να αφήσει ίχνη, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.  
Ο  κυρίως 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) 

Αριθμ. Διακήρυξης  1/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2019 και ώρα 12:00 π.μ.  

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:  

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

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Πρωτόκολλου του 
ΚΘΒΕ, Εθνικής Αμύνης 2, 8ο όροφος. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Προσφορές που περιέρχονται στην 
αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η επιτροπή διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που παρελήφθη η προσφορά) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο 
των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
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Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση 
του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο 
μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά 
σειρά επιλογής. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους 

(υποφακέλους), ως εξής: 

• Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 12 της παρούσας.  

• Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας. 

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

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

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 
έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, 
αλλά γίνονται δεκτά  τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα έγγραφα αυτά έχουν  νομίμως επικυρωθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και από δικηγόρο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β’ του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013). 

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, νοείται, για τους μεν 
ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το 
οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)], σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενώσεων προσώπων 
που υποβάλλουν κοινή οικονομική προσφορά υποβάλλεται ΤΕΥΔ από κάθε μέλος της ένωσης. 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα Διαγωνιζόμενου: Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει 
να καταθέσει αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση 
του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ 
δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου 
καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου 
αυτή προβλέπεται. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ). 



 

 

15 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να 
υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης, στην Προσφορά της ένωσης πρέπει  
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο Διαγωνισμό,  
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να 
οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 
Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,  
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους,  
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης.  
(ε) η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Οι προσφορές θα υποβληθούν κατά ομάδες. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν, υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο.  

Η συνολική προσφερόμενη τιμή ομάδας αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως και η τιμή δίνεται σε 
ευρώ. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως. 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
τέλος,  ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη 
και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών 
ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή 
μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η Προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία 
τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 

Οι Οικονομικές Προσφορές, συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα B της παρούσας .  

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και περιλαμβάνει 
τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια - βήματα. Ειδικότερα, η Επιτροπή  έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης 
και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η επιλογή του αναδόχου θα 
γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς επί τη βάσει της τιμής. Η διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την Δευτέρα 24/06/2019 και ώρα 12:00 μ. Προσφορές που 
έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 
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Στην ανοικτή συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή διά του 
νομίμου εκπροσώπου τους, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ίδια 
ημέρα του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει 
τους Φακέλους Προσφορών (τους εξωτερικούς σφραγισμένους φακέλους), ελέγχει την ύπαρξη δύο υποφακέλων, με 
τις ενδείξεις «Υποφάκελος Δικαιολογητικών» και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», τους αριθμεί με τον ίδιο 
αριθμό του εξωτερικού Φακέλου Προσφοράς και τους μονογράφει εξωτερικώς. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών» και μονογράφει και 
καταγράφει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή 
ή όχι όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σε 
επίπεδο Φακέλου Δικαιολογητικών, απορρίπτονται και δεν εξετάζονται περαιτέρω. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
προβαίνει στον έλεγχο του περιεχομένου του αποσφραγισθέντος «Υποφακέλου Δικαιολογητικών», συντάσσει 
πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση ως προς τον έλεγχο πληρότητας κατά περιεχόμενο των στοιχείων του 
υποφακέλου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», όπου αποσφραγίζει, μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και κατατάσσει τις 
προσφορές κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την αξία της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Σε 
περίπτωση που οικονομικές προσφορές είναι ισότιμες, ήτοι με την ίδια ακριβώς τιμή, η σύμβαση θα ανατεθεί κατόπιν 
κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει ιδίου ύψους οικονομική προσφορά, παρουσία όλων των 
διαγωνιζόμενων. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των 
προσφορών, που δεν αποκλείσθηκαν, με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των 
αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη 
τιμή. 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει 
προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η 
προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ήτοι κάτω του 80% της διαμέσου των τιμών που 
προσφέρονται από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον 
διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση, η προσφορά του θα 
απορρίπτεται ως αδικαιολογήτως χαμηλή. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται 
ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα ορίζεται ο Προσωρινός Ανάδοχος  στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται  
με το Πρακτικό της Επιτροπής στους διαγωνιζόμενους.  

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, την κοινοποίηση του πίνακα κατάταξης και την πάροδο του χρόνου υποβολής 
ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,  υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, όλα τα επί μέρους 
δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα 
αποκλεισθεί. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. Τα 
δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά: 
1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 7 της παρούσας. 
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1.2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

1.4. Χρηματοπιστωτική Ικανότητα οικονομικών φορέων: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί τριετίας 2015-2016-2017 (για 
επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό σύστημα παρακολούθησης) ή Ε3 τριετίας 2015-2016-2017 (για 
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης). 

2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 
αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας 
εγκατάστασής τους.  

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 
3.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος άρθρου.  
3.2. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών  

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί 
με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 7 της παρούσας. 

3.3. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

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

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αφού ο προσωρινός Ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 15 της 
παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις, εφόσον 
προκύψει σχετική ανάγκη. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος  (5) ημερών 
αποκλείεται από την διαδικασία και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής. Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (φορείς πιστοποίησης, 
πελάτες κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω 
προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνεδριάζει και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και ολοκληρώνει την επιλογή του Οριστικού Αναδόχου της σύμβασης, 
συντάσσσοντας το σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Εν συνεχεία, εκδίδεται η 
Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους έχοντες έννομο συμφέρον 
συμμετέχοντες.  

ΆΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο επιλεγείς Ανάδοχος μόνο της ομάδας 1 υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 



 

 

18 

 

σύμφωνα με α. 72 του Ν. 4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με 
την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν 
να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του 
εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι 
σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία 
και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την 
εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και μετά την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση 
της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι παραδόσεις των διαφημιστικών υλικών και των υπηρεσιών διαφήμισης θα γίνονται τμηματικά κατόπιν γραπτής 
εντολής του ΚΘΒΕ. Οι  Ανάδοχοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις παραδόσεις των διαφημιστικών υλικών και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες διαφήμισης  για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ στους χρόνους παράδοσης όπως 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή των Αναδόχων θα γίνει με τμηματική εξόφληση.  
Η πληρωμή, γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των προδιαγραφών που 
συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και των όρων της σύμβασης (τεχνικών και οικονομικών). 
Εν συνεχεία εκδίδεται το σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής και επικυρώνεται από την Διοικητική – 
Οικονομική Διευθύντρια του ΚΘΒΕ.  Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΚΘΒΕ. 
 
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
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α) πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής,  
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,  
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά 
την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
νόμιμες εν ισχύ κρατήσεις, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί.  

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα 
αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεση, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν 
συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ 

 

 

Αριστοτέλης Στυλιανού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Αντικείμενο των προδιαγραφών αποτελεί η κάλυψη των αναγκών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Ν.Π.Ι.Δ.) 
σε εκτυπώσεις, διανομές και τοποθετήσεις διαφημιστικού υλικού για όλες τις θεατρικές παραγωγές για ένα έτος.  

Τα υπό προμήθεια υλικά και υπηρεσίες χωρίζονται σε 5 ομάδες 

Ο ανάδοχος μπορεί να αναλάβει την προμήθεια και των πέντε ομάδων ή την προμήθεια μιας εξ αυτών. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την προμήθεια του συνόλου των ειδών ανά ομάδα. Προσφορά η οποία 

θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια διαφημιστικών υλικών και υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης είναι οι 
ακόλουθες:  

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ CPV : 22462000-6 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια /  

εκτύπωση) 

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ 
1.500 

Χ 2 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

2 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ 
1.000 

Χ 14 διαφορετικά 

αρχεία  

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

3 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ 
500 

Χ 8 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

4 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ 
300 

Χ 8 διαφορετικά 

αρχεία  

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

5 Αφίσα Α3 

Α3, 4χρωμία,  

1.000 
Χ 2 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 
1 όψης, σε βέλβετ 135γρ 

6 Αφίσα Α3 
Α3, 4χρωμία, 1 όψης, σε 

βέλβετ 135γρ 
50 

Χ 10 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης ημέρας από 

την αποστολή του αρχείου 
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7 Αφίσες Α3 
Α3, 4χρωμία, 1 όψης, σε 

βέλβετ 135γρ 
10 

Χ 10 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης ημέρας από 

την αποστολή του αρχείου 

8 
Αφίσα 

75Χ170cm 

75Χ170cm έγχρωμη, 1 

όψης, σε χαρτί βέλβετ 

135γρ 

2 
Χ 25 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης ημέρας από 

την αποστολή του αρχείου 

13 

Έντυπο 

Φεστιβάλ 

Δάσους   112 

σελίδων 

10Χ15cm, 112 σελίδων + 

4 εξώφυλλο, 4χρωμία, σε 

βέλβετ 135 gr στις 

εσωτερικές σελίδες και 

βέλβετ 225gr στα 

εξώφυλλα, κολλητό-ράχη 

30.000 Χ 1 αρχείο 
Εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

14 
Δίπτυχο 

έντυπο  

20Χ20cm ανάπτυγμα, 

10Χ20cm κλειστό, με ένα 

τσάκισμα στη μέση, 

4χρωμία, 2 όψεων, σε 

βέλβετ 200-250γρ 

300 
Χ 3 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

15 
Δίπτυχο 

έντυπο  

20Χ20 cm ανάπτυγμα, 

10Χ20cm κλειστό, με ένα 

τσάκισμα στη μέση, 

4χρωμία, 2 όψεων, σε 

βέλβετ 200-250γρ 

500 
Χ 2 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

16 
Δίπτυχο 

έντυπο Α4 

Α4 ανάπτυγμα, Α5 

κλειστό, με ένα τσάκισμα 

στη μέση, 4χρωμία, σε 

βέλβετ 200-250γρ 

300 Χ 1 αρχείο 
Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

17 
Αυτοκόλλητα 

σε βινύλιο 
11Χ8cm; έγχρωμο 50 Χ 1 αρχείο 

Εντός 1 εργάσιμης ημέρας από 

την αποστολή του αρχείου 

18 

4πτυχο 

έντυπο 

80Χ20 

80Χ20cm ανάπτυγμα, 

20Χ20 κλειστό, δίπλωμα 

παράθυρο, σε βέλβετ 

200-250 γρ. 

500 
Χ 2 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 

19 Πολύπτυχο 

Ανάπτυγμα 68x20, με 7 

πτυχές διάστασης 

9,7Χ20cm, 6 τσακίσματα, 

συνολικά 14 σελίδες, 2 

όψεων, φυσούνα, 

4χρωμία, σε χαρτί SILK 

100γρ 

30.000 
Χ10 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 4 εργάσιμων ημερών από 

την αποστολή του αρχείου 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ CPV : 79341000-6 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Αφίσας 35Χ50 20.000 

250-800 

αφίσες/διανομή Εντός 2 εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή των 

αφισών (35-40 διαφορετικές 

διανομές) 

2 
Εντύπου διάστασης 

10Χ15cm, 112 σελίδων 
10.000  5.000έντυπα/μήνα 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή των 

εντύπων 

3 
Πολύπτυχου διάστασης 

9,7Χ20cm 
80.000 

10.000 

πολύπτυχα/μήνα 

Εντός 2 εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή των 

εντύπων 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV : 22462000-6, 

79341000-6 

 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV : 22462000-6 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Μετόπη ΕΜΣ 

1760Χ235cm, 

έγχρωμο, 
1 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία  

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

 1 όψης, σε μουσαμά 

2 
Πλαϊνά μετόπης 

ΕΜΣ  

235Χ235cm, 

έγχρωμο,  
2 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 
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1 όψης, σε μουσαμά 

3 
Δεξί μπάννερ 

ΕΜΣ 

220X865cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 4 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου σε διάτρητο 

μουσαμά, μανίκι 

4 
Αριστερό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x860cm, 

έγχρωμο, 

1 

Χ 4 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου  σε διάτρητο 

μουσαμά, μανίκι 

5 
Κάτω πλαϊνό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x230cm, 

έγχρωμο, 

1 

Χ 4 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου  σε διάτρητο 

μουσαμά, μανίκι 

6 Μπάννερ ΕΜΣ 

292Χ700cm, 

έγχρωμο,  
1 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου σε διάτρητο 

μουσαμά, μανίκι, 

7 
Αφίσα τζαμαρίας 

Βασιλικού  

158x246cm, 

έγχρωμο,  
1 

Χ 20 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 1 όψης, σε μουσαμά, 

μανίκι 

8 
Αφίσα τζαμαρίας 

ΕΜΣ (δεξιά) 

181x210cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 10 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 1 όψης, σε μουσαμά, 

μανίκι 

9 
Αφίσα τζαμαρίας 

ΕΜΣ (αριστερή) 

175x210cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 10 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 1 όψης, σε μουσαμά, 

μανίκι 

10 

Mπάννερ 

παραλίας 

(κεντρικό) 

451Χ231cm, 

έγχρωμο,  
1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 
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1 όψης, σε μουσαμά 

11 

Mπάννερ 

παραλίας  

431Χ235cm, 

έγχρωμο,  
1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

(δεξί) 1 όψης, σε μουσαμά 

12 

Mπάννερ 

παραλίας 

(αριστερό) 

431Χ235cm, 

έγχρωμο,  
1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

1 όψης, σε μουσαμά 

13 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού (δεξί) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 
1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

1 όψης 

14 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού 

(αριστερό) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 1 όψης, 

έγχρωμο 

1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

15 

Μπάννερ 

δρόμου για 

κολώνα Δάσους 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, έγχρωμο, 

1 όψης, μανίκι, με 

ξύλο πάνω-κάτω 

1 1 αρχείο 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 
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16 Μπάννερ Δάσους  

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, έγχρωμο, 

1 όψης, σε τελάρο 

1 

Χ 2 

διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

17 Μπάννερ Δάσους  

440x180 cm, 

μουσαμάς, 

έγχρωμο,1 όψης 

1 
Χ5 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

18 
Μπάννερ 

Δημαρχείου 

280Χ300 cm 

έγχρωμο,  
1 

Χ3 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 1 όψης, σε διάτρητο 

μουσαμά, μανίκι 

19 

Μπάννερ 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

(προθήκη) 

77x107 cm, έγχρωμο,  

1 
Χ6 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 

μουσαμάς, 1 όψης 

20 

Αφίσα 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

(πόρτα) 

80x87 cm,  

1 1 αρχείο 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 
χαρτί βέλβετ 90γρ, 1 

όψης 

21 

Μετόπη 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

106Χ38 cm, έγχρωμο,  

1 
Χ3 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 
1 όψης, 

χαρτί βέλβετ 90γρ 

22 
Μετόπη Μονής 

Λαζαριστών  

257Χ130 cm 

1 
Χ3 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 
μουσαμάς, 2 όψεων 

έγχρωμο 
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23 

Αφίσες ταμείων 

Βασιλικού  
90X260 cm, 

2 
Χ3 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων και Μονής 
χαρτί 135γρ, 

έγχρωμο,  

  1 όψης 

24 
Μπάννερ τοίχου 

Βασιλικού 

450Χ180, έγχρωμο,  

1 
Χ2 διαφορετικά 

αρχεία 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 
1 όψης, σε μουσαμά, 

μανίκι 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV :  79341000-6 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τοποθετησεων 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1 Μετόπη ΕΜΣ 
1760Χ235cm, 

μουσαμάς, με μανίκι 

3  

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

2 
Πλαϊνά μετόπης 

ΕΜΣ  

235Χ235cm, 

μουσαμάς, με μανίκι  

6 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

3 
Δεξί μπάννερ 

ΕΜΣ 

220X865cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με μανίκι 

4 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

4 
Αριστερό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x860cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς,  

4 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

με μανίκι 

5 
Κάτω πλαϊνό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x230cm, 

μουσαμάς, με μανίκι 

4 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

6 Μπάννερ ΕΜΣ 

292Χ700cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με μανίκι 

3 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 
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(Eθν. Αμύνης) 

7 
Αφίσα τζαμαρίας 

Βασιλικού  

158x246cm, 

μουσαμάς, με μανίκι 

20 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

8 
Αφίσα τζαμαρίας 

ΕΜΣ (δεξιά) 

181x210cm, 

μουσαμάς, με μανίκι 

10 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

9 
Αφίσα τζαμαρίας 

ΕΜΣ (αριστερή) 

175x210cm, 

μουσαμάς, με μανίκι 

10 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

10 

Mπάννερ 

παραλίας 

(κεντρικό) 

451Χ231cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

11 
Mπάννερ 

παραλίας (δεξί) 

431Χ235cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

12 

Mπάννερ 

παραλίας 

(αριστερό) 

431Χ235cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

13 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού (δεξί) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

14 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού 

(αριστερό) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

15 

Μπάννερ 

δρόμου για 

κολώνα Δάσους 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι,  

1 τοποθέτηση 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

16 
Μπάννερ 

Δάσους  

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 
2 

διαφορετικές 

Εντός 1 

εργάσιμης 
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 σε τελάρο τοποθετήσεις ημέρας 

17 
Μπάννερ 

Δάσους  

440x180 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

18 
Μπάννερ 

Δημαρχείου 

280Χ300 cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με μανίκι 

3 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

19 

Μπάννερ 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

(προθήκη) 

77x107 cm, 

μουσαμάς 

6 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

20 

Αφίσα 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

(πόρτα) 

80x87 cm, χαρτί 

βέλβετ 135γρ 
1 τοποθέτηση 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

21 

Μετόπη 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

106Χ38 cm, χαρτί 

βέλβετ 135γρ 

3 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

22 
Μετόπη Μονής 

Λαζαριστών  

257Χ130 cm, 

μουσαμάς, με 

τρουκς 

3 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 

23 

Αφίσες ταμείων 

Βασιλικού και 

Μονής 

90Χ260 cm, χαρτί 

135γρ. 

6 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας  

24 
Μπάννερ τοίχου 

Βασιλικού 

450Χ180, μουσαμάς, 

μανίκι 

2 

διαφορετικές 

τοποθετήσεις 

Εντός 1 

εργάσιμης 

ημέρας 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Αφίσα 35Χ50 

35Χ50 cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ, 

σε 10 παραλλαγές που θα 

αλλάζει το μαύρο χρώμα 

2.500    

(συνολικό 

τιράζ) 

Εντός 3 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

2 Αφίσα 50Χ70 

50Χ70 cm, 4χρωμία, 1 

όψης, σε βέλβετ 135γρ, 

σε 6 παραλλαγές που θα 

αλλάζει το μαύρο χρώμα 

6.000   

(συνολικό 

τιράζ) 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

3 
Αφίσα-χαρτόνι 

61Χ86 

61Χ86 cm, 4χρωμία, 

Κουσέ σάριο 350γρ, 

βερνίκι, σε 7 παραλλαγές 

που θα αλλάζει το μαύρο 

χρώμα 

8.000   

(συνολικό 

τιράζ) 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

4 Φλάιερ 

10Χ20 cm, 4χρωμία, σε 

βέλβετ 135γρ, 2 όψεων, 

σε 3 παραλλαγές που 

αλλάζει η μία όψη 

90.000 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

5 
Αυτοκόλλητες 

φάσες για λάβαρα 

100Χ60 cm, σε βινύλιο, 

ασπρόμαυρη εκτύπωση, 

σε 4 παραλλαγές 

160       

(συνολικό 

τιράζ) 

Εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας από την 

αποστολή των αρχείων 
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ΟΜΑΔΑ 5: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΝΕΡ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 

Λάβαρα δρόμου 100Χ200 cm, έγχρωμη 

εκτύπωση, σε 7 

παραλλαγές, μανίκι, με 

ξύλο πάνω-κάτω 

350      

(συνολικό 

τιράζ) 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

100Χ200 

2 

Λάβαρα δρόμου 

75Χ150 cm έγχρωμη 

εκτύπωση, σε 2 

παραλλαγές, με τρουκς 

πάνω κάτω 

40 

Εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την 

αποστολή του αρχείου 

75Χ150 

 

 

1. Τα προμηθευόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 θα παραδίδονται τμηματικά στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
ΚΘΒΕ στο κτίριο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη). 

2. Για τις υπηρεσίες τοποθέτησης που περιγράφονται στην ΟΜΑΔΑ 2, ισχύουν τα εξής: 
2.1 Χρόνος ανταπόκρισης: Προγραμματισμός και ενημέρωση από το KΘΒΕ 2 μέρες πριν από την υλοποίηση 

της διανομής. 
2.2 Χρόνος αποπεράτωσης: Εντός 2 ημερών από την παραλαβή του υλικού. 
2.3 Σημεία διανομής: Προσφέρεται συγκεκριμένη λίστα σημείων διανομής (300 σημεία) και περιγραφική 

ενημέρωση για την υπόλοιπη ποσότητα με συγκεκριμένες περιοχές και ειδικά σημεία ενδιαφέροντος. 
(π.χ. σημεία που σχετίζονται με παιδιά). 

2.4 Τοποθέτηση αφίσας: Η τοποθέτηση αφίσας γίνεται μόνο σε σημεία που επιτρέπεται η αφισοκόλληση. 
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2.5 Ενημέρωση-αναφορά: Ζητείται έγγραφη αναφορά ολοκλήρωσης της εργασίας, μέσω φωτογραφιών του 
τοποθετημένου υλικού, για τουλάχιστον το 40% της ποσότητας, εντός μίας εβδομάδας.  

2.6 Χώροι διανομής: Οι διανομές πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, και τους 
περιφερειακούς δήμους, και όχι μόνο τον Δήμο Θεσσαλονίκης.  

2.7 Παραλαβή υλικού: Η παραλαβή των εντύπων προς διανομή γίνεται από τους χώρους του ΚΘΒΕ και 
έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

• Στην ΟΜΑΔΑ 3, ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκτύπωση και την τοποθέτηση των προμηθευόμενων ειδών 
στα προκαθορισμένα σημεία. 

• Τα προμηθευόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4 και ΟΜΑΔΑΣ 5 θα παραδοθούν τμηματικά στις πόλεις του 
προγράμματος περιοδείας, κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο υπάλληλο του ΚΘΒΕ. Ενδεικτική λίστα πόλεων: 
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΔΙΟΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΔΩΔΩΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,ΠΑΠΑΓΟΥ, ΒΥΡΩΝΑΣ Τα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τυποποιημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Στοιχεία Προσφέροντος  

Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

Email: ………… 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διακήρυξη αριθ. 1/2019 ΟΜΑΔΑ 1 

 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ CPV : 22462000-6 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια /  
εκτύπωση) 

  

ΤΙΜΗ 
/ΑΡΧΕΙΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 
1 όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

1.500 
Χ 2 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

2 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 
1 όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

1.000 
Χ 14 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

3 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 
1 όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

500 
Χ 8 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

4 Αφίσα 35Χ50 
35Χ50cm, 4χρωμία, 
1 όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

300 
Χ 8 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

5 Αφίσα Α3 

Α3, 4χρωμία,  

1.000 
Χ 2 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

1 όψης, σε βέλβετ 
135γρ 
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6 Αφίσα Α3 
Α3, 4χρωμία, 1 
όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

50 
Χ 10 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

7 Αφίσες Α3 
Α3, 4χρωμία, 1 
όψης, σε βέλβετ 
135γρ 

10 
Χ 10 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

8 
Αφίσα 
75Χ170cm 

75Χ170cm έγχρωμη, 
1 όψης, σε χαρτί 
βέλβετ 135γρ 

2 
Χ 25 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

13 

Έντυπο 
Φεστιβάλ 
Δάσους   112 
σελίδων 

10Χ15cm, 112 
σελίδων + 4 
εξώφυλλο, 4χρωμία, 
σε βέλβετ 135 gr 
στις εσωτερικές 
σελίδες και βέλβετ 
225gr στα 
εξώφυλλα, κολλητό-
ράχη 

30.000 Χ 1 αρχείο    

14 Δίπτυχο έντυπο  

20Χ20cm 
ανάπτυγμα, 
10Χ20cm κλειστό, με 
ένα τσάκισμα στη 
μέση, 4χρωμία, 2 
όψεων, σε βέλβετ 
200-250γρ 

300 
Χ 3 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

15 Δίπτυχο έντυπο  

20Χ20 cm 
ανάπτυγμα, 
10Χ20cm κλειστό, με 
ένα τσάκισμα στη 
μέση, 4χρωμία, 2 
όψεων, σε βέλβετ 
200-250γρ 

500 
Χ 2 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

16 
Δίπτυχο έντυπο 
Α4 

Α4 ανάπτυγμα, Α5 
κλειστό, με ένα 
τσάκισμα στη μέση, 
4χρωμία, σε βέλβετ 
200-250γρ 

300 Χ 1 αρχείο     

17 
Αυτοκόλλητα σε 
βινύλιο 

11Χ8cm; έγχρωμο 50 Χ 1 αρχείο     
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18 
4πτυχο έντυπο 
80Χ20 

80Χ20cm 
ανάπτυγμα, 20Χ20 
κλειστό, δίπλωμα 
παράθυρο, σε 
βέλβετ 200-250 γρ. 

500 
Χ 2 
διαφορετικά 
αρχεία 

    

19 Πολύπτυχο 

Ανάπτυγμα 68x20, 
με 7 πτυχές 
διάστασης 
9,7Χ20cm, 6 
τσακίσματα, 
συνολικά 14 
σελίδες, 2 όψεων, 
φυσούνα, 4χρωμία, 
σε χαρτί SILK 100γρ 

30.000 
Χ10 
διαφορετικά 
αρχεία 

   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Στοιχεία 

Προσφέροντος 

 
Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

Email: ………… 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διακήρυξη αριθ. 1/2019 ΟΜΑΔΑ 2 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ CPV : 79341000-6  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Αφίσας 35Χ50 20.000 

250-800 

αφίσες/διανομή  
 

(35-40 διαφορετικές 

διανομές)  
 

2 
Εντύπου διάστασης 10Χ15cm, 

112 σελίδων 
10.000  5.000έντυπα/μήνα  

 

3 
Πολύπτυχου διάστασης 

9,7Χ20cm 
80.000 

10.000 

πολύπτυχα/μήνα 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Στοιχεία 

Προσφέροντος 

 
Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

Email: ………… 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διακήρυξη αριθ. 1/2019 ΟΜΑΔΑ 3 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV : 

22462000-6, 79341000-6 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV : 22462000-6 

  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Μετόπη ΕΜΣ 

1760Χ235cm, 

έγχρωμο, 

1 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία  

 

 

 1 όψης, σε 

μουσαμά 

2 
Πλαϊνά 

μετόπης ΕΜΣ  

235Χ235cm, 

έγχρωμο,  

2 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά 

3 
Δεξί μπάννερ 

ΕΜΣ 

220X865cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 4 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

σε διάτρητο 

μουσαμά, 

μανίκι 

4 
Αριστερό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x860cm, 

έγχρωμο, 
1 Χ 4 

διαφορετικά 
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 σε διάτρητο 

μουσαμά, 

μανίκι 

αρχεία 

5 
Κάτω πλαϊνό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x230cm, 

έγχρωμο, 

1 

Χ 4 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

 σε διάτρητο 

μουσαμά, 

μανίκι 

6 
Μπάννερ 

ΕΜΣ 

292Χ700cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 3 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

σε διάτρητο 

μουσαμά, 

μανίκι, 

7 

Αφίσα 

τζαμαρίας 

Βασιλικού  

158x246cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 20 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά, 

μανίκι 

8 

Αφίσα 

τζαμαρίας 

ΕΜΣ (δεξιά) 

181x210cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 10 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά, 

μανίκι 

9 

Αφίσα 

τζαμαρίας 

ΕΜΣ 

(αριστερή) 

175x210cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 10 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά, 

μανίκι 

10 

Mπάννερ 

παραλίας 

(κεντρικό) 

451Χ231cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά 

11 

Mπάννερ 

παραλίας  

431Χ235cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

(δεξί) 
1 όψης, σε 

μουσαμά 
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12 

Mπάννερ 

παραλίας 

(αριστερό) 

431Χ235cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά 

13 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού 

(δεξί) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 
1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης 

14 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού 

(αριστερό) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 1 

όψης, έγχρωμο 

1 

Χ 5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

15 

Μπάννερ 

δρόμου για 

κολώνα 

Δάσους 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 

έγχρωμο, 1 

όψης, μανίκι, 

με ξύλο πάνω-

κάτω 

1 1 αρχείο  

 

16 
Μπάννερ 

Δάσους  

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 

έγχρωμο, 1 

όψης, σε 

τελάρο 

1 

Χ 2 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

17 
Μπάννερ 

Δάσους  

440x180 cm, 

μουσαμάς, 

έγχρωμο,1 

όψης 

1 

Χ5 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

18 
Μπάννερ 

Δημαρχείου 

280Χ300 cm 

έγχρωμο,  
1 Χ3 

διαφορετικά 
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1 όψης, σε 

διάτρητο 

μουσαμά, 

μανίκι 

αρχεία 

19 

Μπάννερ 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

(προθήκη) 

77x107 cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ6 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

μουσαμάς, 1 

όψης 

20 

Αφίσα 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

(πόρτα) 

80x87 cm,  

1 1 αρχείο  

 

χαρτί βέλβετ 

90γρ, 1 όψης 

21 

Μετόπη 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλ. 

106Χ38 cm, 

έγχρωμο,  

1 

Χ3 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, 

χαρτί βέλβετ 

90γρ 

22 

Μετόπη 

Μονής 

Λαζαριστών  

257Χ130 cm 

1 

Χ3 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

μουσαμάς, 2 

όψεων 

έγχρωμο 

23 

Αφίσες 

ταμείων 

Βασιλικού  

90X260 cm, 

2 

Χ3 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

και Μονής 
χαρτί 135γρ, 

έγχρωμο,  

  1 όψης 

24 

Μπάννερ 

τοίχου 

Βασιλικού 

450Χ180, 

έγχρωμο,  

1 

Χ2 

διαφορετικά 

αρχεία 

 

 

1 όψης, σε 

μουσαμά, 

μανίκι 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΝΕΡ CPV :  79341000-6 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τοποθετησεων 

ΤΙΜΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Μετόπη ΕΜΣ 

1760Χ235cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

3  διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

2 
Πλαϊνά μετόπης 

ΕΜΣ  

235Χ235cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι  

6 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

3 
Δεξί μπάννερ 

ΕΜΣ 

220X865cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

4 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

4 
Αριστερό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x860cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς,  
4 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

με μανίκι 

5 
Κάτω πλαϊνό 

μπάννερ ΕΜΣ 

220x230cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

4 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

6 

Μπάννερ ΕΜΣ 
292Χ700cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

3 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

(Eθν. Αμύνης) 

7 

Αφίσα 

τζαμαρίας 

Βασιλικού  

158x246cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

20 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

8 

Αφίσα 

τζαμαρίας ΕΜΣ 

(δεξιά) 

181x210cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

10 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

9 

Αφίσα 

τζαμαρίας ΕΜΣ 

(αριστερή) 

175x210cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

10 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
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10 

Mπάννερ 

παραλίας 

(κεντρικό) 

451Χ231cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

11 
Mπάννερ 

παραλίας (δεξί) 

431Χ235cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

12 

Mπάννερ 

παραλίας 

(αριστερό) 

431Χ235cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

13 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού (δεξί) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

14 

Μπάννερ 

πρόσοψης 

Βασιλικού 

(αριστερό) 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

15 

Μπάννερ 

δρόμου για 

κολώνα Δάσους 

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, με 

μανίκι,  

1 τοποθέτηση  

 

16 
Μπάννερ 

Δάσους  

150Χ300 cm, 

μουσαμάς, 

 σε τελάρο 

2 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

17 
Μπάννερ 

Δάσους  

440x180 cm, 

μουσαμάς, σε 

τελάρο 

5 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

18 
Μπάννερ 

Δημαρχείου 

280Χ300 cm, 

διάτρητος 

μουσαμάς, με 

μανίκι 

3 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

19 

Μπάννερ 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

(προθήκη) 

77x107 cm, 

μουσαμάς 

6 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
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20 

Αφίσα 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

(πόρτα) 

80x87 cm, χαρτί 

βέλβετ 135γρ 
1 τοποθέτηση  

 

21 

Μετόπη 

εκδοτηρίου 

Αριστοτέλους 

106Χ38 cm, χαρτί 

βέλβετ 135γρ 

3 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

22 
Μετόπη Μονής 

Λαζαριστών  

257Χ130 cm, 

μουσαμάς, με 

τρουκς 

3 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

23 

Αφίσες ταμείων 

Βασιλικού και 

Μονής 

90Χ260 cm, χαρτί 

135γρ. 

6 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

24 
Μπάννερ τοίχου 

Βασιλικού 

450Χ180, 

μουσαμάς, μανίκι 

2 διαφορετικές 

τοποθετήσεις 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

Στοιχεία 

Προσφέροντος 

 
Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

Email: ………… 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διακήρυξη αριθ. 1/2019 ΟΜΑΔΑ 4 

 

 

 ΟΜΑΔΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αφίσα 35Χ50 

35Χ50 cm, 4χρωμία, 1 όψης, σε 

βέλβετ 135γρ, σε 10 παραλλαγές 

που θα αλλάζει το μαύρο χρώμα 

2.500    

(συνολικό 

τιράζ) 

  

2 Αφίσα 50Χ70 

50Χ70 cm, 4χρωμία, 1 όψης, σε 

βέλβετ 135γρ, σε 6 παραλλαγές 

που θα αλλάζει το μαύρο χρώμα 

6.000   

(συνολικό 

τιράζ) 

  

3 Αφίσα-χαρτόνι 61Χ86 

61Χ86 cm, 4χρωμία, Κουσέ 

σάριο 350γρ, βερνίκι, σε 7 

παραλλαγές που θα αλλάζει το 

μαύρο χρώμα 

8.000   

(συνολικό 

τιράζ) 
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4 Φλάιερ 

10Χ20 cm, 4χρωμία, σε βέλβετ 

135γρ, 2 όψεων, σε 3 

παραλλαγές που αλλάζει η μία 

όψη 

90.000   

5 
Αυτοκόλλητες φάσες 

για λάβαρα 

100Χ60 cm, σε βινύλιο, 

ασπρόμαυρη εκτύπωση, σε 4 

παραλλαγές 

160       

(συνολικό 

τιράζ) 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Στοιχεία 

Προσφέροντος 

 
Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

Email: ………… 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Διακήρυξη αριθ. 1/2019 ΟΜΑΔΑ 5 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΝΕΡ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ CPV : 22462000-6  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Λάβαρα δρόμου 

100Χ200 cm, έγχρωμη 

εκτύπωση, σε 7 

παραλλαγές, μανίκι, με 

ξύλο πάνω-κάτω 

350      

(συνολικό 

τιράζ) 

 

 

100Χ200 

2 

Λάβαρα δρόμου 75Χ150 cm έγχρωμη 

εκτύπωση, σε 2 

παραλλαγές, με τρουκς 

πάνω κάτω 

40  

 

75Χ150 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 9922 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54621 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

- Τηλέφωνο: 2315200082 

- Ηλ. ταχυδρομείο: f.chatzinasiou@ntng.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ntng.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 22462000-6  

και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ CPV: 79341000-6 

  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005105801 

: - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 1/2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 

κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

[] Ναι [] Όχι []  
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εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής );  

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 

και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

β) [……] 

 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[…….] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα […….] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: […….] 

Τηλέφωνο: […….] 

Ηλ. ταχυδρομείο: […….] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 

V κατωτέρω;  

[ Ναι [ Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 

εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα 

της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

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

κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:  

 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-

ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[Χ] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
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[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

Διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ; [] Ναι [] Όχι 

Διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την 
τελευταία τριετία ίσο ή μεγαλύτερο του 150% του 
προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αποδεικνύεται 
από δημοσιευμένοι ισολογισμοί τελευταίας τριετίας (για 
επιχειρήσεις τήρησης διπλογραφικού σύστημα 
παρακολούθησης) ή Ε3 τελευταίας τριετίας (για 
επιχειρήσεις τήρησης απλογραφικού συστήματος 
λογιστικής παρακολούθησης); 

 

[] Ναι [] Όχι 
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γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας xxxii  το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή 

και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια διαφημιστικών υλικών και υπηρεσιών διαφήμισης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 

1/2019 που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.ntng.gr  της Αναθέτουσας Αρχής . 

 

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

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

 

1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο σύμβασης 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  

CPV : 22462000-6: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ……€ + ΦΠΑ ………….€)   

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………….. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού. 

Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αριστοτέλη Στυλιανού, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα 

Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ …………………………………………….. που εδρεύει στ….  ………………………………, επί της οδού 

………………………………………………………………… με ΑΦΜ …………………………… εφ΄εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  και αφού 

έλαβαν υπόψη τους: 

 
(1)Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

(2) Την ……………………………………………………. για την ανάθεση προμήθειας αφισών 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ……………………………………………………………….. αναθέτει και ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την προμήθεια εκτυπώσεων μέρους του έντυπου υλικού προώθησης για την κάλυψη 
των αναγκών προβολής των εκδηλώσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
1.2 Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση των εντύπων  που καθορίζονται στην 
Ομάδα 1 του Παραρτήματος Α του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού,  
1.3 Οι προδιαγραφές, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και οι χρόνοι παράδοσης των 
προαναφερόμενων εντύπων καθορίζονται λεπτομερώς στην Ομάδα 1 του Παραρτήματος Α του 
παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτυπώσει τα έντυπα με απόλυτη πιστότητα σε σχέση με το 

εικαστικό που θα του δοθεί από το ΚΘΒΕ, τηρώντας απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές 

που τίθενται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 1 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αμελλητί αντικατάσταση των εντύπων και χωρίς καμία 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΘΒΕ, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα από δική του 

υπαιτιότητα τα εκτυπωμένα έντυπα είτε δεν πληρούν τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΚΘΒΕ είτε είναι διαφοροποιημένα ως προς τον αριθμό 

των τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί από το ΚΘΒΕ. 

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει έτοιμα τα  προαναφερόμενα έντυπα στους χρόνους που 

καθορίζονται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 1 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, ενώ η αποστολή τους θα θα γίνει  τμηματικά στην αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο κτίριο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2, 

Θεσσαλονίκη)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της εργασίας είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 

……………………………………………………….Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

3.2 Τα απαιτούμενα 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. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

δ. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

στην καθαρή αξία των παραστατικών.  

ε. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση του 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/206 και 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/206  . 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4.1 Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας έως …/6/2020. 

4.2 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθορίζεται, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 του παρόντος 

στην αντίστοιχη στήλη με την ένδειξη «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» της Ομάδας 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 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 τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΘΒΕ 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 το παρόν συμφωνητικό, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να 

τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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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 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 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 9: 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 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Ο Ανάδοχος  

        του ΚΘΒΕ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  

CPV : 79341000-6: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ……€ + ΦΠΑ ………….€)   

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………….. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού. 

Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αριστοτέλη Στυλιανού, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα 

Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ …………………………………………….. που εδρεύει στ….  ………………………………, επί της οδού 

………………………………………………………………… με ΑΦΜ …………………………… εφ΄εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  και αφού 

έλαβαν υπόψη τους: 

 
(1)Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

(2) Την ……………………………………………………. για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών διανομής 

διαφημιστικών. 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ……………………………………………………………….. αναθέτει και ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει τις υπηρεσίες διανομής μέρους του έντυπου υλικού προώθησης για την κάλυψη 
των αναγκών προβολής των εκδηλώσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
1.2  Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά την διανομή των εντύπων που 
καθορίζονται λεπτομερώς στην Ομάδα 2 του Παραρτήματος Α του παρόντος Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η διανομή των εντυπώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να γίνεται στους χρόνους 

που καθορίζονται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 2 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού καθώς και στο άρθρο 4.2 της παρούσας σύμβασης, καθώς και σε 

σημεία που έχουν υποδειχθεί από τα αρμόδια τμήματα του ΚΘΒΕ. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει κατά το έργο της διανομής που αναλαμβάνει με το 

παρόν τον Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης, το Κ.Θ.Β.Ε. και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί 

του, ουδεμία ευθύνη φέρουν, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε σχετικό 

πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί στο Κ.Θ.Β.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της εργασίας είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 

……………………………………………………….Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

3.2 Τα απαιτούμενα 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. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

δ. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

στην καθαρή αξία των παραστατικών.  

ε. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση του 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/206 και 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/206  . 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

4.1 Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας έως …/6/2020. 

4.2 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών της διανομής των εντύπων που αναλαμβάνει με το παρόν ο 

Ανάδοχος ορίζεται ως εξής:  

-Χρόνος ανταπόκρισης: Προγραμματισμός και ενημέρωση από το KΘΒΕ 2 μέρες πριν από την 

υλοποίηση της διανομής.  
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- Χρόνος αποπεράτωσης: Εντός 2 ημερών από την παραλαβή του υλικού.  

- Σημεία διανομής: Προσφέρεται συγκεκριμένη λίστα σημείων διανομής (300 σημεία) και 

περιγραφική ενημέρωση για την υπόλοιπη ποσότητα με συγκεκριμένες περιοχές και ειδικά 

σημεία ενδιαφέροντος. (π.χ. σημεία που σχετίζονται με παιδιά).  

-Τοποθέτηση αφίσας: Η τοποθέτηση αφίσας γίνεται μόνο σε σημεία που επιτρέπεται η 

αφισοκόλληση.  

-Ενημέρωση-αναφορά: Ζητείται έγγραφη αναφορά ολοκλήρωσης της εργασίας, μέσω φωτογραφιών 

του τοποθετημένου υλικού, για τουλάχιστον το 40% της ποσότητας, εντός μίας εβδομάδας.  

-Χώροι διανομής: Οι διανομές πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, 

και τους περιφερειακούς δήμους, και όχι μόνο τον Δήμο Θεσσαλονίκης.  

-Παραλαβή υλικού: Η παραλαβή των εντύπων προς διανομή γίνεται από τους χώρους του ΚΘΒΕ 

έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 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 τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΘΒΕ 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 το παρόν συμφωνητικό, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να 

τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν 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. 
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ΑΡΘΡΟ 7: 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 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 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 9: 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 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                           Ο Ανάδοχος  

      του ΚΘΒΕ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 3  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

CPV : 22462000-6, 79341000-6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ (BANNER) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ……€ + ΦΠΑ ………….€)   

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………….. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού. 

Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αριστοτέλη Στυλιανού, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα 

Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ …………………………………………….. που εδρεύει στ….  ………………………………, επί της οδού 

………………………………………………………………… με ΑΦΜ …………………………… εφ΄εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  και αφού 

έλαβαν υπόψη τους: 

 
(1)Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

(2) Την ……………………………………………………. για την ανάθεση προμήθειας διαφημιστικών λαβάρων και 

υπηρεσιών τοποθέτησης 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ……………………………………………………………….. αναθέτει και ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει τις υπηρεσίες εκτύπωσης και τοποθέτησης διαφημιστικών λαβάρων 
(banner) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των εκδηλώσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος. 
1.1.2 Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση και τοποθέτηση των διαφημιστικών 
λαβάρων (banner), αλλά και μεγάλων σε διάσταση αφισών (αφίσες τζαμαρίας) που αφορούν τις 
εκδηλώσεις του ΚΘΒΕ κατά την παρουσίασή τους στην Θεσσαλονίκη (εντός του Δήμου 
Θεσσαλονίκης αλλά και σε γειτονικούς Δήμους),  
1.2 Οι προδιαγραφές, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και οι χρόνοι παράδοσης των 
προαναφερόμενων εντύπω καθορίζονται λεπτομερώς στην Ομάδα 3 του Παραρτήματος Α του 
παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτυπώσει τα προαναφερόμενα έντυπα με απόλυτη πιστότητα σε 

σχέση με το εικαστικό που θα του δοθεί από το ΚΘΒΕ, τηρώντας απαρέγκλιτα τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τίθενται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 3 του Παραρτήματος Α του 

παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αμελλητί αντικατάσταση των εντύπων και χωρίς καμία 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΘΒΕ, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα από δική του 

υπαιτιότητα τα εκτυπωμένα έντυπα είτε δεν πληρούν τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΚΘΒΕ είτε είναι διαφοροποιημένα ως προς τον αριθμό 

των τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί από το ΚΘΒΕ. 

2.3 Η παράδοση και η τοποθέτηση των διαφημιστικών λαβάρων (banner) που αναλαμβάνει ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να γίνεται στους χρόνους που καθορίζονται στην αντίστοιχη στήλη της  

Ομάδας 3 του Παραρτήματος Α, του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού, ενώ τα σημεία 

τοποθέτησής τους καθορίζονται από τους αρμόδιους υπάλληλους του ΚΘΒΕ. 

2.4 O Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί αυστηρά τα σημεία τοποθέτησης  που θα του 

υποδειχθούν από το Κ.Θ.Β.Ε. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει κατά το έργο της 

διανομής που αναλαμβάνει με το παρόν τον Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης, 

το Κ.Θ.Β.Ε. και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί του, ουδεμία ευθύνη φέρουν, ενώ ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε σχετικό πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί στο Κ.Θ.Β.Ε. 

2.5 Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία 

ή σωματική βλάβη προκληθεί στην περίπτωση πτώσης του διαφημιστικού λαβάρου που 

αποδεδειγμένα οφείλεται σε πλημμελή τοποθέτηση τοποθέτησή του από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της εργασίας είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 

……………………………………………………….Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

3.2 Τα απαιτούμενα 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. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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δ. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

στην καθαρή αξία των παραστατικών.  

ε. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση του 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/206 και 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/206  . 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4.1 Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας έως …/6/2020. 

4.2 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθορίζεται, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 του παρόντος 

στην αντίστοιχη στήλη με την ένδειξη «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» της Ομάδας 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 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 τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΘΒΕ 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 το παρόν συμφωνητικό, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να 

τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν 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. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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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 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 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 9: 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 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Ο Ανάδοχος  

      του ΚΘΒΕ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ  

CPV : 22462000-6: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ……€ + ΦΠΑ ………….€)   

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………….. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 

Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αριστοτέλη Στυλιανού, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα 

Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ …………………………………………….. που εδρεύει στ….  ………………………………, επί της οδού 

………………………………………………………………… με ΑΦΜ …………………………… εφ΄εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  και αφού 

έλαβαν υπόψη τους: 

 
(1)Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

(2) Την ……………………………………………………. για την ανάθεση προμήθειας αφισών περιοδείας 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ……………………………………………………………….. αναθέτει και ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει τις υπηρεσίες εκτυπώσεων μέρους του έντυπου υλικού προώθησης την κάλυψη των 
αναγκών προβολής των εκδηλώσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
1.2  Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση των αφισών οι οποίες θα αφορούν τις 
εκδηλώσεις του ΚΘΒΕ κατά την παρουσίασή τους σε περιοδεία. 1.3 Οι προδιαγραφές, ο 
αριθμός των τεμαχίων καθώς και οι χρόνοι παράδοσης των προαναφερόμενων αφισών 
καθορίζονται λεπτομερώς στην Ομάδα 4 του Παραρτήματος Α του παρόντος Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτυπώσει τα έντυπα με απόλυτη πιστότητα σε σχέση με το 

εικαστικό που θα του δοθεί από το ΚΘΒΕ, τηρώντας απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές 

που τίθενται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 4 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αμελλητί αντικατάσταση των εντύπων και χωρίς καμία 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΘΒΕ, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα από δική του 

υπαιτιότητα τα εκτυπωμένα έντυπα είτε δεν πληρούν τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΚΘΒΕ είτε είναι διαφοροποιημένα ως προς τον αριθμό 

των τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί από το ΚΘΒΕ. 

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει έτοιμα τα  προαναφερόμενα έντυπα στους χρόνους που 

καθορίζονται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 4 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, ενώ η αποστολή τους θα θα γίνει  τμηματικά στις πόλεις του 

προγράμματος περιοδείας, κατόπιν συνεννόησης με τους  αρμόδιο υπάλληλο του ΚΘΒΕ.  

(Ενδεικτική λίστα πόλεων: Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΔΙΟΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΔΩΔΩΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,ΠΑΠΑΓΟΥ, ΒΥΡΩΝΑΣ)  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της εργασίας είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 

……………………………………………………….Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

3.2 Τα απαιτούμενα 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. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

δ. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

στην καθαρή αξία των παραστατικών.  

ε. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση του 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/206 και 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/206  . 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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4.1 Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας έως …/6/2020. 

4.2 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθορίζεται, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 του παρόντος 

στην αντίστοιχη στήλη με την ένδειξη «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» της Ομάδας 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 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 τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΘΒΕ 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 το παρόν συμφωνητικό, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να 

τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: 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. 

 



 

 

76 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 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 9: 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 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Ο Ανάδοχος  

      του ΚΘΒΕ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ (BANNER) ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ  

CPV : 22462000-6: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΝΕΡ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ……€ + ΦΠΑ ………….€)   

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………….. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 

Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αριστοτέλη Στυλιανού, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα 

Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ …………………………………………….. που εδρεύει στ….  ………………………………, επί της οδού 

………………………………………………………………… με ΑΦΜ …………………………… εφ΄εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  και αφού 

έλαβαν υπόψη τους: 

 
(1)Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

(2) Την ……………………………………………………. για την ανάθεση προμήθειας διαφημιστικών λαβάρων 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την ……………………………………………………………….. αναθέτει και ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει τις υπηρεσίες εκτυπώσεων μέρους του έντυπου υλικού προώθησης την 
κάλυψη των αναγκών προβολής των εκδηλώσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
1.1.2  Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση των διαφημιστικών λαβάρων 
(banner) τα θα αφορούν τις εκδηλώσεις του ΚΘΒΕ κατά την παρουσίασή τους σε περιοδεία,  
1.2 Οι προδιαγραφές, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και οι χρόνοι παράδοσης των 
προαναφερόμενων εντύπων καθορίζονται λεπτομερώς στην Ομάδα 3 του Παραρτήματος Α του 
παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτυπώσει τα έντυπα με απόλυτη πιστότητα σε σχέση με το 

εικαστικό που θα του δοθεί από το ΚΘΒΕ, τηρώντας απαρέγκλιτα τις  τεχνικές προδιαγραφές 

που τίθενται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 4 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αμελλητί αντικατάσταση των εντύπων και χωρίς καμία 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΘΒΕ, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα από δική του 

υπαιτιότητα τα εκτυπωμένα έντυπα είτε δεν πληρούν τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΚΘΒΕ είτε είναι διαφοροποιημένα ως προς τον αριθμό 

των τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί από το ΚΘΒΕ. 

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει έτοιμα τα  προαναφερόμενα έντυπα στους χρόνους που 

καθορίζονται στην αντίστοιχη στήλη της  Ομάδας 5 του Παραρτήματος Α του παρόντος 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, ενώ η αποστολή τους θα θα γίνει  τμηματικά στις πόλεις του 

προγράμματος περιοδείας, κατόπιν συνεννόησης με τους  αρμόδιο υπάλληλο του ΚΘΒΕ.  

(Ενδεικτική λίστα πόλεων: Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΔΙΟΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΔΩΔΩΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,ΠΑΠΑΓΟΥ, ΒΥΡΩΝΑΣ)  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της εργασίας είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 

……………………………………………………….Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

 

3.2 Τα απαιτούμενα 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. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

δ. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

στην καθαρή αξία των παραστατικών.  

ε. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση του 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/206 και 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/206  . 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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4.1 Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 

ημέρα υπογραφής της παρούσας έως …/6/2020. 

4.2 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθορίζεται, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 του παρόντος 

στην αντίστοιχη στήλη με την ένδειξη «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» της Ομάδας 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 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 τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΘΒΕ 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 το παρόν συμφωνητικό, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να 

τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: 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. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματα όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 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 9: 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 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Ο Ανάδοχος  

      του ΚΘΒΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας) 

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

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5  ημέρες7 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

                                                                   

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

 

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

χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

                                                                   

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

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 
124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

                                                                   

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση 
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 


