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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

                                                                        
                                                                            Α.Π.   1738/28.08.2020 

 
ΘΕΜΑ: Α) Τροποποίηση των όρων  2.2.5 γ και 2.2.6 α  της με αριθ. Πρωτ. 1699/14-
8-2020 Διακήρυξης, Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,   Παροχής 
Υπηρεσιών Φύλαξης και επιτήρησης της Ασφάλειας των Κτιρίων, Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων και των Ανοικτών Θεάτρων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος, λόγω ασαφούς διατύπωσης.  

ΘΕΜΑ Β) Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,   Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης 
και επιτήρησης της Ασφάλειας των Κτιρίων, Κτιριακών Εγκαταστάσεων και των 
Ανοικτών Θεάτρων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 95691 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Πρόεδος του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ 
 

- Λαμβάνοντας υπόψη: 
- 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.2362/1997 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»  (ΦΕΚ 141 Α΄) 

- 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 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   

- -τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

- διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 24 παρ. 11β 

- του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, Ρυθμίσεις 

- θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν. 
4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) 

- «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας» 

 
- -του άρθρου 8 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α΄) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 

την υγεία και την 
- ασφάλεια των εργαζομένων» 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 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”,  

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
- της με αρ. 57654/2017 (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» 

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

-         της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και  Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

-         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 με αριθ. 3α/7/6.07.2020, Απόφασης του ΔΣ του ΚΘΒΕ περί έγκρισης 
διενέργειας του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
ν.4412/16. 

- Της με αριθ. 1060/06.07.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Προέδρου Δ.Σ.  του     ΚΘΒΕ 

- Της με αριθ. 4/3/20.01.2020  απόφασης του ΔΣ του ΚΘΒΕ  με θέμα  
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών  και  Επιτροπής Παραλαβής» 

 
 

Αποφασίζει: 
 
 

Α)   Τροποποιείται το άρθρο 2.2.5 γ  ως ακολούθως : 
 

1) « Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα δηλώνεται ότι, ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντος που αφορά στην εκτέλεση 
υπηρεσιών, συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης κατά 
τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή 
για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι 
μικρότερο, είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% του προϋπολογισμού, με 
Φ.Π.Α., ήτοι τουλάχιστον ίση με 107.110,40€.» 
 

2) Τροποποιείται το άρθρο 2.2.6 α  ως ακολούθως : 
« α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας, και κατ΄ έτος αυτής , να 
έχουν εκτελέσει ΈΩΣ τρείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφούς με το 
αντικειμένου του διαγωνισμού, που να αθροίζουν τουλάχιστον το ποσό των 
107.110,40€ με τον ΦΠΑ. 
 

3) Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών του Διαγωνισμού 
Τροποποιείται το άρθρο 1.5 της διακήρυξής ως εξής: 



                  
 

 
<<Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
18/09/2020 και ώρα   10:00μ.μ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 
24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ : 14/08/2020 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14/08/2020 
• ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/09/2020 
• ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των  στοιχείων και δικαιολογητικών : 24/09/2020. 

 
4) Τροποποιείται το άρθρο 2.1.3. ως εξής: 

<< Tα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία, υποβολής προσφορών, ήτοι 
08/09/2020,  , και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 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, ήτοι 
12/09/2020, πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η 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. 

5) Τροποποιείται το άρθρο 2.2.2.1. ως εξής: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/


                  
 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).  

Στο ποσό της εγγυητικής συμμετοχής δεν έχει υπολογιστεί το δικαίωμα προαίρεσης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  19/10/2021, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

6) Τροποποιείται το άρθρο 3.1.1 ως εξής: 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 24/09/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

7)  Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι λοιποί όροι της Διακήρυξης. 

Σε οποιοδήποτε σημείο της διακήρυξης  και των παραρτημάτων της υπάρχει 
ημερομηνία που αναφέρεται σε πρότερη καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται 
αυτόματα ότι αυτή παρατείνεται κατά 15 μέρες από την 02/09/2020. 

 
 
 
                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ 
 
 
 
 
                                                                              Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 
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