ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.404,00€
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.745,16€ ΦΠΑ 658,84€)
CPV: 38653400-1
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 07/01/2021
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

54621

Τηλέφωνο

2315200095

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

v.palikisianos@ntng.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βασίλης Παλικισιάνος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ntng.gr

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση ηλεκτρονική
πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail:
v.palikisianos@ntng.gr.
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις όπως ισχύουν:
1. Το Ν.2273/1994 (ΦΕΚ Α’ 233) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο και άλλες διατάξεις»,
2. Το Ν 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄45), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Tο Ν 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,

4. Το Π.Δ. 118/1997 (ΦΕΚ Α’ 106) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,
5. Το Π.Δ. 90/2009 ( ΦΕΚ Α΄ 116) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,
6. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/591660/45074/ 43990/1366 Υπουργική
Απόφαση Ορισμού ΔΣ,
7. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/591660/45074/ 43990/1366 Υπουργική Απόφαση
Διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
9. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52 & Α' 81) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
10. Τη με αρ. 97476/Ι2/18.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΕ1Ω4653ΠΣ-ΒΑΓ) Απόφασης της Γενικής
Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 103152/11.10.2019 (ΑΔΑ: 66Μ7465ΧΙ8-7ΔΑ),
11. Τη με αρ. 134995/ 24.12.2019 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΑΔΑ: Ω7ΩΛ46ΜΤΛΡ-ΣΒΛ) με θέμα «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»»,
12. Τη με αρ. 2550/ 29.12.2020 Απόφασης, της Προέδρου του ΔΣ του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος, έγκρισης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη
βάσει της τιμής .
3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΚΘΒΕ σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν.4412/2016.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία»,
Ειδικές
Δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Κωδικός Πράξης Τ6ΥΒΠ-00490 (MIS 5052072, Κωδ. ΣΑΕ1191
με Κωδ. Ενάριθμου 2020ΣΕ11910001. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους
κωδικούς λογιστικής «74.03 Ειδικές Επιχορηγήσεις» και «73.00 Πωλήσεις Εισιτηρίων»
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του ΚΘΒΕ.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:
1. Giant Mirror Film (εύκαμπτος καθρέπτης) 3mx2m.
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PES 100%
- Βάρος έως 70 g/m2
- Διαστάσεις 3,00 x 2,00m
- Τελείωμα: κολλημένη τσέπη και στρογγυλά ανοίγματα ανά 50 cm στις 2 πλευρές των
2m
- Χρώμα διάφανο
- Δυνατότητα Ghost Effect
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
2. ALR front projection screen (οθόνη μπροστινής προβολής) 3.20 x 2.00
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PVC 100%
- Βάρος έως 470 g/m2
- Βραδύκαυστη , συμμόρφωση προδιαγραφών NFP CLASS M1, AS 1530.3, AS 1530
- Διαστάσεις 3,20 x 2,00m with no finishing
- Χρώμα λευκό στη μια πλευρά και μαύρο στην άλλη
- Βlackout 100%
- FR: BS 5867 part 2B - NF P 92-503 / M2
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
3. Black projection screen (ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ) 3.20 x 2.00
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PVC 100%
- Βάρος έως 437 g/m2
- Βραδύκαυστη , συμμόρφωση προδιαγραφών NFP CLASS M1, AS 1530.3, AS 1530
Διαστάσεις 3,20 x 2,00m with no finishing
- Χρώμα Translucent grey και Low Gain
- FR: NF P 92-503 / M1
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38653400-1
Η παρούσα πρόσκληση αφορά το σύνολο του εξοπλισμού και δεν υποδιαιρείται σε
επιμέρους τμήματα
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.745,16€ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.

Τυχόν μεταφορικά έξοδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική πρόσφορα του
αναδόχου.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1. 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.
7.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 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:
8.1. 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 απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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.
8.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τη βάσει της τιμής.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών τους
με κατάθεσή τους ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στο

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54621
κτηρίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 8ο όροφος.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 04/01/2021 12:00 πμ.
10.2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον
προορισμό τους.
8.3. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
Προς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
CPV 38653400-1
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 07/01/2021 και ώρα 12:00 π.μ
Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική
σήμανση:
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνονται:
- Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι)
- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
παράγραφο 8 (Παράρτημα IV)
- Υπεύθυνη Δήλωση όρων της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα III)
- Φορολογική Ενημερότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό
- Ασφαλιστική Ενημερότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό
- Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικού φορέα:
(α) Εταιρείες: ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ),
γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
(β) Ατομικές επιχειρήσεις: πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και στοιχεία επιχείρησης από την
προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ.
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα ΙI).
11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προφορών. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτονται.
12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12.1 Εξόφληση σε εμπορικό λογ/σμό του αναδόχου, μετά την έγκριση της οριστικής
παραλαβής του εξοπλισμού.
12.2 Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις:
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ιδίως βαρύνεται με:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού της προμήθειας, σύμφωνα
με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου,
συνεπάγεται τη μονομερή από το ΚΘΒΕ λύση της Σύμβασης αζημίως.
14. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα οριστεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΚΘΒΕ και εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
15. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του εξοπλισμού 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.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Giant Mirror Film
(εύκαμπτος
καθρέπτης) 3mx2m

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



Τελείωμα
κολλημένη
τσέπη και στρογγυλά
ανοίγματα ανά 50 cm

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Χρώμα διάφανο

ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εγγύηση
λειτουργίας
σύμφωνα
με
τις
προδιαγραφές της ΕΕ

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Υλικό PVC 100%

ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



Βραδύκαυστη
,
συμμόρφωση
προδιαγραφών NFP CLASS
M1, AS 1530.3, AS 1530

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Διαστάσεις 3,20 x 2,00m
Εγγύηση
λειτουργίας
σύμφωνα
με
τις
προδιαγραφές της ΕΕ with
no finishing

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Χρώμα λευκό στη μια
πλευρά και μαύρο στην
άλλη

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Υλικό PES 100%

Βάρος έως 70 g/m2
Διαστάσεις 3,00 x 2,00m

Δυνατότητα Ghost Effect
Σήμανση CE

2

ALR front projection
screen (οθόνη
μπροστινής
προβολής) 3.20 x
2.01

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Βάρος έως 470 g/m2

ΝΑΙ



ΟΧΙ



FR: BS 5867 part 2B - NF P
92-503 / M2

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Σήμανση CE

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εγγύηση
λειτουργίας
σύμφωνα
με
τις
προδιαγραφές της ΕΕ

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Υλικό PVC 100%

ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



Βραδύκαυστη,
συμμόρφωση
προδιαγραφών NFP CLASS
M1, AS 1530.3, AS 1530

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Διαστάσεις 3,20 x 2,00m
with no finishing

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Χρώμα Translucent grey
και Low Gain

ΝΑΙ



ΟΧΙ



FR: NF P 92-503 / M1

ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ



Βlackout 100%

3

Black projection
screen (ΟΠΙΣΘΙΑ
ΟΘΟΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ)3.20 x
2.01

Βάρος έως 437 g/m2

Σήμανση CE
Εγγύηση λειτουργίας
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΕΕ

Ημερομηνία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Giant Mirror Film
(εύκαμπτος
καθρέπτης) 3mx2m
ALR front projection
screen (οθόνη
μπροστινής προβολής)
3.20 x 2.01
Black projection screen
(ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΘΟΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ)3.20 x 2.01
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

Τιμή
Μονάδας

Συνολική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Δαπάνη
με ΦΠΑ

2

1

1
1

Συνολική Δαπάνη Ολογράφως με ΦΠΑ:
Διάρκεια ισχύος προσφοράς :
Ημερομηνία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
ου (Εmail):
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
………………………………. :
έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, τους οποίους αποδέχομαι
όλους ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία:

……….202..
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της επιχείρησης ………………………………. :
Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8.1, της παρούσης πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς, και συγκεκριμένα δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 1)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Δεν έχει
εκδοθεί τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ή μέλους που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Ημερομηνία:

……….202..
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

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

ΠΑΡΑΤΗΜΑ V
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………………………….μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού. Εθνικής Αμύνης
2, ΤΚ 54621) με ΑΦΜ …………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νικόλαο Κολοβό,
εφεξής καλούμενου «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ της επιχείρησης ................................ που εδρεύει στην ......................................., επί της οδού
…………………….., με αντικείμενο δραστηριότητας ……………….., ΑΦΜ ………………., εφ΄εξής καλούμενη «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 …………………. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το
έργο της προμήθειας του ακόλουθου εξοπλισμού:
1. Giant Mirror Film (εύκαμπτος καθρέπτης) 3mx2m.
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PES 100%
- Βάρος έως 70 g/m2
- Διαστάσεις 3,00 x 2,00m
- Τελείωμα κολλημένη τσέπη και στρογγυλά ανοίγματα ανά 50 cm στις 2 πλευρές των 2m
- Χρώμα διάφανο
- Δυνατότητα Ghost Effect
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
2. ALR front projection screen (οθόνη μπροστινής προβολής) 3.20 x 2.01.
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PVC 100%
- Βάρος έως 470 g/m2
- Βραδύκαυστη , συμμόρφωση προδιαγραφών NFP CLASS M1, AS 1530.3, AS 1530
- Διαστάσεις 3,20 x 2,00m with no finishing
- Χρώμα λευκό στη μια πλευρά και μαύρο στην άλλη
- Βlackout 100%
- FR: BS 5867 part 2B - NF P 92-503 / M2
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
3. Black projection screen (ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)3.20 x 2.01.
Τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό PVC 100%
- Βάρος έως 437 g/m2
- Βραδύκαυστη , συμμόρφωση προδιαγραφών NFP CLASS M1, AS 1530.3, AS 1530
- Διαστάσεις 3,20 x 2,00m with no finishing
- Χρώμα Translucent grey και Low Gain
- FR: NF P 92-503 / M1
- Σήμανση CE
- Εγγύηση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το ΚΘΒΕ καινούργιο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.
β) Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο
Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού Πύργου) σε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
γ) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη του προς παράδοση εξοπλισμού έως την τελική
παραλαβή του 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 κατακύρωση της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.
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.
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία με:
α) Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξία του εξοπλισμού,
β) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
δ) Το ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και της εισφοράς ΟΓΑ 20% επί των κρατήσεων ΕΑΑΔΗΣΥ και
ΑΕΠΠ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που απορρέει από τη
Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε
ανωτέρα βία. Το μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 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

