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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
1/2019 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.103,60€  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 890,00€ ΦΠΑ 213,60€)   

CPV 22462000-6,   22820000-4 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη 
βάσει της τιμής 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: __21/03/2019 

 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2  

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54621 

Τηλέφωνο 2315200095 

Φαξ 2310233339 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.palikisianos@ntng.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλης Παλικισιάνος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στα e-mail: v.palikisianos@ntng.gr 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Κωδικός Πράξης ΣΑ (Εναριθμός Έργου) 2018ΣΕ31410001. Η 
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον κωδικό λογιστικής «74.03 Ειδικές Επιχορηγήσεις»  σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Φορέα  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «Σχεδιασμός, παραγωγή και υλοποίηση του 
προγράμματος» (ΑΠ6-ΛΑΠ) και στο Υποέργο 2 «Σχεδιασμός, παραγωγή   και υλοποίηση του 
προγράμματος» (ΑΠ6-ΜΕΤ) της Πράξης : «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
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δυνάμει της απόφαση με αρ. πρωτ. 4176/24.07.2018 της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»και έχει λάβει κωδικό MIS 5010975. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 

2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά την προμήθεια  των ακόλουθων εκτυπώσεων: 

1. Έντυπο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 16Χ22, 28σελ 
+ 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές σελίδες, σε χαρτί 
γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα εξώφυλλα, ράχη, τιράζ: 500 
τεμάχια 

2. Έντυπο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 16Χ22, 
28σελ + 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές σελίδες, σε χαρτί 
γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα εξώφυλλα, ράχη, τιράζ: 500 
τεμάχια 

3. Αφίσα 28Χ42, 4χρωμία σε βέλβετ 135γρ, τιράζ: 2.000 τεμάχια 
 
Η προμήθεια περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.103,60€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 890,00€  ΦΠΑ 213,60€). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο Θέατρο της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56626 , εντός 5 ημερών 
από την παράδοση του προς εκτύπωση υλικού. 
 

3. Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση των σύμβασης διέπεται από το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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5. Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τη 
βάσει της – τιμής. 

6. Περιεχόμενο Προσφορών 

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών τους με κατάθεσή 
τους ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής στον 8ο όροφο του επί της οδού Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54621 του 
κτηρίου της ΕΜΣ όπου στεγάζεται το ΚΘΒΕ. Σε αυτή την περίπτωση, οι φάκελοι των προσφορών 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 21/03/2019, 
ημέρα :Πέμπτη. και ώρα :11:30πμ.  
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η 
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
Οι προσφορές κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που δεν είναι δυνατό να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη, δακτυλογραφημένες και 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε ένα  (1) αντίγραφο.  

Ο  ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη  και ώρα 12:00 π.μ. 

 

Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

1. Καταστατικό & τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης έναρξης 
δραστηριότητας από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ (taxis() 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του/των νομίμων εκπροσώπων ή/και διαχειριστών ή/και μελών 
ΔΣ  

3. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τυποποιημένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
(Παράτημα Ι)  
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Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών 
(3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

7. Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

8. Ενστάσεις 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

9. Λοιποί Όροι 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο  

(α) να ακυρώσει τη διαδικασία 

(β) να επαναφέρει την πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους χωρίς εκ των ανωτέρω να 
δημιουργηθούν δικαιώματα πάσης φύσεως σε όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

                                                                                                             Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

 

Αναστασάκης Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Έντυπο Εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
500 τεμάχια 

 

  

2 Έντυπο Εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
500 τεμάχια 

 

  

3 Αφίσα 28Χ42 
2.000 τεμαχια 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
3.000  

  

 

 

ΣΎΝΟΛΟ (Ολογράφως) ……………………. 

 

 

                               

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΟΥΚΛΩΝ 

1/2019 

 

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

ΑΦΕΝΟΣ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού. 
Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Στυλιανού Αριστοτέλη, 
με ΑΦΜ …………. εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του (της) ................................ που εδρεύει στην  ......................................., με 
ΑΦΜ ……………….εφ΄εξής καλούμενος (-η) «Ανάδοχος»  και αφού έλαβαν υπόψη τους: 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την………… απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αναθέτει 
και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της προμήθειας:  
1.  Εντύπου Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 16Χ22,  

28σελ + 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές σελίδες, σε χαρτί 
γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα εξώφυλλα, ράχη, τιράζ: 500 
τεμάχια 

2. Εντύπου Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 16Χ22, 
28σελ + 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές σελίδες, σε χαρτί 
γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα εξώφυλλα, ράχη, τιράζ: 500 
τεμάχια 

3. Αφίσας 28Χ42, 4χρωμία σε βέλβετ 135γρ, τιράζ: 2.000 τεμάχια 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Παράδοση εντύπων  και αφισών εντός 5 ημερών από την παράδοσης του προς εκτύπωση υλικού 

β) Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
ΚΘΒΕ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) Εθνικής Αμύνης 2,  σε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα,  

γ) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη των προς παράδοση υλικών έως την τελική 
παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
Έργου (Οικονομικό Αντάλλαγμα) ορίζεται σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του στο ποσό 
των .................€ (ολογράφως: .................................................Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί άπαξ μετά την επικύρωση της οριστικής παραλαβής της 
προμήθειας από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής: 

α. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 

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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Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των παραστατικών καθώς και κρατήσεις: (α) 0,06% επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), (β)0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016) και (γ)  τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί των 
κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ & Α.Ε.Π.Π. 

.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις από την ημέρα υπογραφής 
της παρούσας έως την ………./…./2019. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που 
απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση 
της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, 
μέσα σε 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 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης 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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


