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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

(Τομέας Εσωτερικών) 

  
  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 

 

Αθήνα 02/03 /2016 

Αρ. πρωτ:362 

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 

Ταχ. Κώδ. : 105 64 

Πληροφορίες : Αν. Τσαχαλίδης   

Μ. Ροδοπούλου, Β. Τριανταφύλλου 

Τηλ. : 2131501475, 213150174, 2131501466 

e-mail :  mrodopoulou@mou.gr, atsahalidis@mou.gr  

    

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για τη διοργάνωση Διήμερου 

Διεθνούς Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: 

The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στo 

πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ 

«Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 

63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98 22/4/2005). 

2.  Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

ισχύει.  

3. Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 10-7-

2007), όπως ισχύει, εφαρμοζόμενου αναλογικά. 

mailto:mrodopoulou@mou.gr
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «ΜΕΡΟΣ Β΄ Διατάξεις Αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Κανόνες Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων-Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει .  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου 

Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.  

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112 13/07/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 2. 

7. To Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/28.6.14), όπως ισχύει. 

8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013». 

9. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ Α 20/27-01-2015) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, 

μεταφορά της Γ. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»  

10. Το π.δ. 73/15 (ΦΕΚ 116 Α/23-09-15): Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

11.   Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργική 

Απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων». 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β’/887/14-05-2008) Υπουργική 

Απόφαση περί «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως 

αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ Β’/1024/25-4-

2013) ΚΥΑ και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334/ΕΥΘΥ717/24-08-

2015 (ΦΕΚ Β’/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του 

Ν.4314/2014» 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10770/31-03-2015 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζεται, η Φωτεινή Κούβελα, στη θέση της 

Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4089/5-9-2011 (ΦΕΚ Β’ 1978/6-9-2011) απόφαση περί 

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάμενο και στους 

Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων». 
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15. Τη Σ.Α.Ε. 455/8 και ιδιαίτερα το έργο με ενάριθμο κωδικό 2015ΣΕ45580000 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για τη διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς 

Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies 

of Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στo πλαίσιo του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

2. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα εννιά 

χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ (39.916,00€) συμ/νου του 

αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 32.452,03 €   πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και η διαδικασία επιλογής επισυνάπτονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

4. Η Δαπάνη του Έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα της Σ.Α.Ε. 455/8 και ιδιαίτερα το έργο με ενάριθμο 

κωδικό 2015ΣΕ45580000 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 

24/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00. Η απόφαση διενέργειας του 

πρόχειρου διαγωνισμού και το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  αυτής, μπορούν να 

παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Κοραή 4, 105 64 

Αθήνα, 2 όροφος. 

6. Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για το σκοπό 

αυτό, βασιζόμενη στην αξιολόγηση που αναφέρεται στο Παράρτημα της 

παρούσας απόφασης. 
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7. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής θα αναρτηθούν 

στις ιστοσελίδες: www.isotita.gr , http://newprespasfestival.blogspot.gr/, στην 

ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

8. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 

 ΚΟΥΒΕΛΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων 

2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

  

 

 

http://www.isotita.gr/
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Τεύχος Δημοπράτησης της υπ’ αριθ. 2/2016 Διακήρυξης Πρόχειρου 

Διαγωνισμού 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) - Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ (Τομέας Εσωτερικών). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή για την επιλογή Αναδόχου για τη διοργάνωση   

Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με 

ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, όπως εξειδικεύονται στα Μέρη Α & Β 

του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο  

ποσό των τριάντα εννιά  χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι 

ευρώ (39.916,00€) συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-

2013». Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων Σ.Α.Ε. 455/8 με ενάριθμο κωδικό 

έργου 2015ΣΕ45580000 του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έως 11/07/2016. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

24/3/2016 ημέρα  Πέμπτη, ώρα 15:00. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

29/3/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00. 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα , 2ος Όροφος, 

  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) - Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ. 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΡΟΣ Α  - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Ο παρών, πρόχειρος διαγωνισμός, διενεργείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας 

των Φύλων (ΓΓΙΦ) - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη 

διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New 

Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο ‘’NEW PRESPAS 

FESTIVAL’’», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 

2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του Παραρτήματος Α της παρούσας.  

Δεκτές θα γίνουν προσφορές για το σύνολο του έργου, ενώ θα απορριφθούν, ως 

απαράδεκτες, προσφορές που θα υποβληθούν για μέρος του έργου.  

 

2. Προϋπολογισμός – Διάρκεια του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο συνολικό ποσό των   

τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ (39.916,00€) συμ/νου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις 

επιβαρύνσεις του αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

οποία θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (αμοιβές, φόροι, τέλη 

κ.λ.π.), και θα καλυφθεί συνολικά από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή αυτής έως την 

11/07/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αιτιολογημένα 

ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της σύμβασης κατά τους όρους του άρθρου 34 του 

π.δ. 118/2007. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής  
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου καθώς επίσης 

και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν 

την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες 

στην διοργάνωση εκδηλώσεων / Συνεδρίων. Επίσης ενώσεις φυσικών ή νομικών 

προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  

 

4. Διάρκεια των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 120 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας 

υπολογιζόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.  

Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 

περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.  

  

5. Ματαίωση Διαγωνισμού  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της και 

αζημίως για αυτό, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, ή να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
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γ) εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.  

 

6. Κατάθεση Προσφορών  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα , 

2ος Όροφος) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το αργότερο μέχρι τις 

24/3/2016 και ώρα 15.00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενο από 

διαβιβαστικό έγγραφο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ /  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ/ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (Τομέας Εσωτερικών) 

Κοραή 4 10564 Αθήνα 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ……./…-03-2016 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την επιλογή αναδόχου για τη «Διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς 

Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of 

Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β) Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24/3/2016  

γ) Τα στοιχεία του αποστολέα  

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με 

την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.  

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει 

να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους.  
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7. Σύνταξη Προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο, θα είναι δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση 

τυχόν τεχνικούς  όρους που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα 

από τα δύο αντίγραφα θα υπάρχει η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα, η οποία 

μονογράφεται από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Το  πρωτότυπο θα 

είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 

πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις: α) 

Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»). β) Η Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 

με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού 

που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην 

παρ. 11 της παρούσας. 

 

8. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιείται στα παρακάτω επιμέρους στάδια και 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα:  

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών  

2. Αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων και έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικής 

προσφοράς  

3. Αποσφράγιση του επιμέρους φακέλου, Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικής 

Προσφοράς  

4. Επιλογή Αναδόχου  

Στα επιμέρους στάδια παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών θα έχουν 

δικαίωμα να παρευρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων, συνεταιρισμών, ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών 

φορέων, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει η εν λόγω ιδιότητά τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι των 
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φυσικών προσώπων ή των νομικών προσώπων ή των συνεταιρισμών, ενώσεων ή 

κοινοπραξιών οικονομικών φορέων, προσκομίζοντας σχετικό παραστατικό 

εκπροσώπησης και τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις έγγραφα από τα οποία 

να προκύπτει η ιδιότητα των ως ανωτέρω προσώπων των οποίων αποτελούν 

αντιπρόσωποι.   

 

9. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά 

τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου 

με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

Ο συγκεκριμένος φάκελος θα περιλαμβάνει:  

Α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (στην οποία θα αναφέρονται το φυσικό 

πρόσωπο ή η εταιρεία που απαρτίζει το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλει την 

προσφορά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. Στην 

Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, θα 

δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax και e-mail. Αναλυτικότερα, η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:  

α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό 

συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή 

ειδικής εξουσιοδότησης.  

β) για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που 

υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την 

προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και 

η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με 

το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη 

λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης / πρακτικού του 

αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία 

αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και 
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εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες.  

γ) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το 

κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου 

απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η 

Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση 

του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του  

γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω 

εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος 

άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.  

δ) σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση 

συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, 

εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος άρθρου, με την 

υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την 

προσφορά. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 

θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:  

1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι εάν έχει καταδικασθεί ο 

ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 

60/2007, ήτοι:  

 για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου,  

 για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  
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 για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  

 για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες 

δραστηριότητες,  

 και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι 

διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 

προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, 

καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών.  

2. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

4. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

5. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να 

αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι.  

6. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της 

οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  
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7. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει το συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για 120 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

8. Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων 

υπηρεσιών.  

9. Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.  

10. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, ότι διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και 

αποδεδειγμένες ικανότητες στην διοργάνωση εκδηλώσεων / Συνεδρίων. Η εμπειρία 

δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων 

συναφών έργων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές.   

11. Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και 

διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

τρίτες χώρες ή δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου.  

12. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή 

ακύρωσης του έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

13. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 

διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.  

14. Ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, 

15. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και  

16. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007.  

 

Γ. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους.  

 

10. Τεχνική Προσφορά  

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου 

υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα συνταχθεί βάσει των 

οριζομένων στο ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

της παρούσας.  Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 καθώς και για τη δέσμευση του 
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υποψηφίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή για τον αποκλεισμό Προσφορών που 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης. 

Γενικές επισημάνσεις  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 

άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 

κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά 

Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει 

απαραίτητα για την Προσφορά του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται.  

 

11. Οικονομική Προσφορά  

Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης στο 

σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική 

προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι 

υπογεγραμμένη και το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά 

για το σύνολο του έργου. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. σε € 

  

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή 

που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία, κατόπιν ενημέρωσης του υποψηφίου 

Αναδόχου. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 

προσφερόμενες τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται.  
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12. Διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης. Η αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 

για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατά την αποσφράγιση 

των φακέλων προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν.  

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:   

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι 

Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης.  

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή 

της τεχνικής προσφοράς.  

Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή μπορεί, δια του Προέδρου αυτής, να 

καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζομένους να δώσει διευκρινίσεις επί των 

στοιχείων που έχει ήδη υποβάλει, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αφού μελετήσει χωριστά την κάθε προσφορά, θα συντάξει πίνακα με 

τους συμμετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές. Η Επιτροπή θα 

συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά με το χαμηλότερο τίμημα, κατά την απόλυτη 

κρίση της τριμελούς επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

απόφασης.  

 

13. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:  
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:  

(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 δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

14. Ενστάσεις  

Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε 

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται 
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ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν στην 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 

προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η υποβολή ένστασης από κάθε 

ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του π.δ. 

118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ανωτέρω άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 15 του π.δ. 118/2007. Ενστάσεις οι οποίες θα 

υποβληθούν, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθ. 38 του π.δ. 118/2007.  

 

15. Απόρριψη Προσφορών  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και 

προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες 

αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν 

επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν 

σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 

Προσφέροντα και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά 

που:  

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

ή/και αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,  

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα του έργου,  

 αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητουμένων υπηρεσιών,  

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα 

σχετικά κεφάλαια της παρούσας,  
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 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,.  

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή,  

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της 

παρούσας προκήρυξης και  

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

όπου αυτοί αναφέρονται.  

 

16.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού, σε 

οποιοδήποτε στάδιο, αιτιολογημένα, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις 

ακόλουθες αιτίες : 

o Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό  

o Εάν κατά τη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ο συναγωνισμός υπήρξε 

ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού 

o Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις 

16.2. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σε αυτόν δεν 

θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο και οι εγγυητικές επιστολές 

επιστρέφονται στους υποψήφιους το αργότερο σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία 

ακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

17. Κατάρτιση σύμβασης  

Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, δια του 

νομίμου εκπροσώπου, να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για να υπογράψει τη σύμβαση για το 

Έργο. Υπόδειγμα του σχεδίου της Σύμβασης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.  

 

18. Εγγυήσεις του αναδόχου  
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18.1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, 

το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 

δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση, από την αρμόδια Επιτροπή   

Παρακολούθησης και Παραλαβής του συνόλου του έργου, εφόσον δεν συντρέξει 

λόγο κατάπτωσής της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.  

18.2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 

με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

19. Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις  

Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα της Σ.Α.Ε. 455/8 με ενάριθμο κωδικό 2015ΣΕ45580000 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την προσκόμιση 

των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επιπλέον, θα γίνει κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης κατά την 

πληρωμή του έργου, που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το Νόμο 4013/15-09-11, άρθρο 4, παρ. 3, όπως ισχύει, 

πλέον ΟΓΑ και χαρτοσήμου.   

 

20. Παρακολούθηση – Παραλαβή Παραδοτέων και Πιστοποίηση του Έργου  

Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), η οποία θα οριστεί με απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. Η οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα 

γίνει με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού 

πρακτικού, από την ως άνω Επιτροπή. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
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παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες 

παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη διατύπωση αυτών των 

παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 

δύο (2) φορές. 

 

21. Έκπτωση του Αναδόχου  

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων διακόπτεται η 

χρηματοδότηση του Έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος 

υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.  

 

22. Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 

αναθέτουσας αρχής καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.isotita.gr, στις 

……………. http://newprespasfestival.blogspot.gr/ και στην ιστοσελίδα της 

Διαχειριστικής Αρχής www.interreg.gr  

 

23. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται από τα γραφεία της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 

2 όροφος. Επιπλέον, διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.isotita.gr., 

http://newprespasfestival.blogspot.gr/ και στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 

Αρχής www.interreg.gr Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν 

άμεσα το κείμενο από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να απευθυνθούν στην αναθέτουσα αρχή. Προσφυγές κατά του 

περιεχομένου της διακήρυξης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραλειφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

24. Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή e - mail) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

http://www.isotita.gr/
http://newprespasfestival.blogspot.gr/
http://www.interreg.gr/
http://www.isotita.gr/
http://newprespasfestival.blogspot.gr/
http://www.interreg.gr/
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Διακήρυξης μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά 

σε όλες ερωτήσεις και διευκρινίσεις που θα υποβληθούν εγκαίρως, το αργότερο 

τρεις (3) ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

  

25.  Πληροφορίες  

Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι εξής:   

1. Τσαχαλίδης Αντώνης τηλ.  2131501475, atsahalidis@mou.gr 

2. Ροδοπούλου Μαίρη, τηλ. 2131501474,  mrodopoulou@mou.gr 

3. Τριανταφύλλου Βάσω, τηλ. 2131501466,  
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 ΜΕΡΟΣ Β  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

1.   Αντικείμενο του έργου αποτελεί η Διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake 

με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Φλώρινα/ Πρέσπες τον Ιούλιο του 

έτους 2016 (ενδεικτική ημερομηνία 08/07/2016).  

Σε κάθε περίπτωση, η τελική ημερομηνία διεξαγωγής του Συμποσίου θα έχει 

αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο 

τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.  

 

Ειδικότερα, στο έργο της Διοργάνωσης του Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου 

συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα :  

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ/ΠΡΕΣΠΕΣ 

1η  ημέρα                                                                 Ανώτατος Π/Υ συμπ. ΦΠΑ 

Αίθουσα Συνεδριάσεων χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων 

(συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης εξοπλισμού) Χ 1 ημέρα                     

1.000,00€ 

Διερμηνεία (Αγγλικά και Ελληνικά): καμπίνες, εξοπλισμός, 

αμοιβές διερμηνέων, μεταφορά & διαμονή (1 διανυκτέρευση) 

2.500,00€ 

Catering για 150 συμμετέχοντες (προσκεκλημένοι, 

συμμετέχοντες, προσωπικό, διερμηνείς): 1 δείπνο, 1 γεύμα, 2 

διαλείμματα για καφέ Χ 40€ (μέσο όρο) + ΦΠΑ     

7.500,00€ 

Μεταφορά των ομιλητών (συμπεριλαμβανομένων και των 

διεθνών και τοπικών μέσων)  12 Χ 400€ (μέσο όρο) + ΦΠΑ  

5.904,00 € 
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Διαμονή των ομιλητών 12 Χ 2 διανυκτερεύσεις Χ €50 (μέσο 

όρο) + ΦΠΑ               

1.500,00 € 

Δείπνο σε ταβέρνα 60 άτομα Χ 20 €/ άτομο         1.200,00 € 

Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο) για τους 

ομιλητές και τους συμμετέχοντες 

1.000,00 € 

2η ημέρα 

Δύο (2) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις 

γυναικών στην Ελλάδα και δύο (2) στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Skopje ή / 

και Bitola)] 2 λεωφορεία, 2 οδηγοί και γεύμα σε τοπική ταβέρνα 

Χ 100 άτομα + ΦΠΑ                                 

4.000,00 € 

Φωτογραφίες (100 τεμ. εκτυπωμένες) και Πρακτικά 

Μαγνητοφώνησης / Απομαγνητοφώνησης σε τρία (3) 

αντίτυπα  

2.650,00 € 

Μεταφορά 8 ατόμων (Ομάδας έργου και Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, από Αθήνα προς Φλώρινα και 

επιστροφή)   

3.200,00€ 

Διαμονή 8 ατόμων (Ομάδας έργου και Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ) Χ 2 διανυκτερεύσεις Χ 

50€/άτομο  

800,00€ 

Παραδοτέο 4.1.1. 31.254,00€ 

Παραγωγή υλικού Συνεδρίου  (200 προσκλήσεις με το 

πρόγραμμα του Συνεδρίου, 200 τσάντες, 200 φάκελοι 

χαρτονένιοι, 200 μπλοκ, 200 στυλό, 100 αφίσες)  

 

6.862,00 € 

Παραδοτέο 4.1.2. 6.862,00 € 

Ραδιοφωνικά spots, τουλάχιστον δύο (2), σε τοπικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς / Καταχωρίσεις, τουλάχιστον δύο 

(2), σε τοπικά έντυπα  

 

1.800,00 € 
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Παραδοτέο 4.1.3 1.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Παραδοτέων 4.1.1, 4.1.2 & 4.1.3  39.916,00€ 

 

 

2.  Ο Ανάδοχος θα διερευνήσει και θα προτείνει τους χώρους διεξαγωγής του 

Συμποσίου, οι οποίοι θα υπόκεινται στην τελική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 

χώροι διεξαγωγής του Συμποσίου που θα προταθούν θα πρέπει να πληρούν τις 

βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση επαγγελματικών συνεδρίων, 

ενώ είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα όλων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ο Ανάδοχος θα αναλάβει :    

2.1. Μίσθωση εξοπλισμένης αίθουσας  

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον των εξής 

ενεργειών:  

 Μίσθωση κατάλληλης αίθουσας συνεδρίου, χωρητικότητας περίπου 150 

ατόμων, για τις ώρες από 09:00 μέχρι τις 17:00 της ίδιας ημέρας, η οποία 

θα διαθέτει Video Προβολέα με σύνδεση σε Lap-Top (πρόγραμμα Power 

Point), οθόνη προβολής, καθώς και μικροφωνική εγκατάσταση. 

 Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους 

χώρους (κύριους και βοηθητικούς) διεξαγωγής του Συνεδρίου.  

 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. Η στελέχωση της 

Γραμματείας θα γίνει από τρία (3) στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς 

και δυο (2) άτομα από τον Ανάδοχο. Δύο άτομα του Αναδόχου θα 

παρευρίσκονται στην αίθουσα του συνεδρίου καθ΄ όλη τη διάρκεια του, 

εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών του Συνεδρίου . 

2.2.  Catering   

 Προσφορά καφέ υποδοχής και διαλείμματος για περίπου 150 άτομα (π.χ. 

μεταλλικό νερό, καφέδες, τσάι, ποικιλία βουτημάτων κ.ά.).  
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 Προσφορά ελαφρού γεύματος- τύπου μπουφέ για περίπου 150 άτομα. Σε 

κάθε περίπτωση το μενού που θα προτείνεται από τον Ανάδοχο θα υπόκειται 

σε οριστική έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή). Στην αίθουσα θα πρέπει να 

διατίθεται φρέσκο νερό σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.  

2.3.  Πρακτικά Συμποσίου 

 Μαγνητοφώνηση στην Ελληνική και Αγγλική / απομαγνητοφώνηση στην 

Ελληνική, ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου στην ελληνική, 

καθώς και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή σε τέσσερα (4) ηλεκτρονικά 

αντίτυπα (CD’s) και σε τέσσερα (4) αντίτυπα έντυπης μορφής.  

 Φωτογραφική κάλυψη ημερίδας, με παράδοση τουλάχιστον εκατό (100) 

φωτογραφιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.   

 2.4.  Μετακίνηση συμμετεχόντων   

 Έξοδα μετακίνησης των ομιλητών (αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια 

λεωφορείου ή/και οδική μετακίνηση)  

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις μετακίνησης με ΙΧ ισχύουν τα εξής:   

Για τη μετακίνηση με ΙΧ αυτοκίνητο προς το χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου,  

καλύπτεται από τον ανάδοχο το κόστος, με βάση την αποζημίωση ανά χμ., της 

διάνυσης της απόστασης για μία (1) μετάβαση στην πόλη διεξαγωγής και μία (1) 

επιστροφή από την πόλη διεξαγωγής στην έδρα του μετακινούμενου, κατ’ εφαρμογή 

των οριζομένων στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α/94). 

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πίνακας : Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ/ΠΡΕΣΠΕΣ 

1η  ημέρα                                                                 Ανώτατος Π/Υ συμπ. ΦΠΑ 

Αίθουσα Συνεδριάσεων χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων  
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(συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης εξοπλισμού) Χ 1 ημέρα                     

Διερμηνεία (Αγγλικά και Ελληνικά): καμπίνες, εξοπλισμός, 

αμοιβές διερμηνέων, μεταφορά & διαμονή (1 διανυκτέρευση) 

 

Catering για 150 συμμετέχοντες (προσκεκλημένοι, 

συμμετέχοντες, προσωπικό, διερμηνείς): 1 δείπνο, 1 γεύμα, 2 

διαλείμματα για καφέ  

 

Μεταφορά των ομιλητών (συμπεριλαμβανομένων και των 

διεθνών και τοπικών μέσων)  12  

 

Διαμονή των ομιλητών 12 Χ 2 διανυκτερεύσεις   

Δείπνο σε ταβέρνα 60 άτομα   

Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο) για τους 

ομιλητές και τους συμμετέχοντες 

 

2η ημέρα 

Δύο (2) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις 

γυναικών στην Ελλάδα και δύο (2) στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Skopje ή / 

και Bitola)] 2 λεωφορεία, 2 οδηγοί και γεύμα σε τοπική ταβέρνα 

Χ 100 άτομα  

 

Φωτογραφίες (100 τεμ. εκτυπωμένες) και Πρακτικά 

Μαγνητοφώνησης / Απομαγνητοφώνησης σε τρία (3) 

αντίτυπα  

 

Μεταφορά 8 ατόμων (Ομάδας έργου και Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, από Αθήνα προς Φλώρινα και 

επιστροφή)   

 

Διαμονή 8 ατόμων (Ομάδας έργου και Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ) Χ 2 διανυκτερεύσεις 

 

Παραδοτέο 4.1.1.  

Παραγωγή υλικού Συνεδρίου  (200 προσκλήσεις με το 

πρόγραμμα του Συνεδρίου, 200 τσάντες, 200 φάκελοι 

χαρτονένιοι, 200 μπλοκ, 200 στυλό, 100 αφίσες)  
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Παραδοτέο 4.1.2.  

Ραδιοφωνικά spots, τουλάχιστον δύο (2), σε τοπικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς / Καταχωρίσεις, τουλάχιστον δύο 

(2), σε τοπικά έντυπα  

 

 

Παραδοτέο 4.1.3  

ΣΥΝΟΛΟ Παραδοτέων 4.1.1, 4.1.2 & 4.1.3   

 

Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε 

περίπτωση, σε συνάρτηση με την ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. 

Στο συνολικό προσφερόμενο τίμημα έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες 

κόστους, αμοιβών και οφέλους αναδόχου, λειτουργικών εξόδων, ασφαλίστρων, 

μισθών και αμοιβών σε τρίτους. 

Οι τιμές αυτές δεν αναπροσαρμόζονται κατά την διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος 

ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατά τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα πρέπει να τηρεί 

απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε., και τις κατευθύνσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ημερομηνιών, με έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Επιλογή Αναδόχου για τη Διοργάνωση του Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Αριθμός Προσφοράς:…………………………(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)  

Ημερομηνίας Υποβολής:……………………...(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ (*) …………………………………..  

Πλήρης τίτλος:……………………………………….....................................................  

Ταχυδρομική Διεύθυνση:…………………………………............................................  

………………………………………………………………………………………….  

Τηλέφωνο:……………………Fax:……………………….e-mail:……………………  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (*)  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..  

Τηλέφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:………………….  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..  

Τηλέφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:………………….  

Ημερομηνία:………………………..  

Υπογραφή:………………………….  

Σφραγίδα  

(*) Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύμπραξης θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του 

συντονιστή (leader) της ένωσης.   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ………………  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 

…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

Διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα 

απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη 

δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την 

προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ των  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (Τομέας Εσωτερικών) 

και  

…………………………………… 

για το Έργο με τίτλο: «Διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas 

Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».   
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Στην Αθήνα σήμερα την ………………………, ημέρα …………………., στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Τομέας Εσωτερικών), που εδρεύει στην Αθήνα, 

Κοραή 4, 10564, οι υπογράφοντες, 

αφενός 

η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, [υπ’ αριθ. πρωτ. 

10770/31-03-2015 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) ΚΥΑ του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης] η οποία εκπροσωπεί το 

Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 4089/5-9-2011 (ΦΕΚ Β’ 1978/6-9-

2011) απόφασης περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάμενο και στους 

Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων»,  

καλούμενης εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή”      

 και αφετέρου 

ο …………………, ο οποίος ως …………………………………………, που εδρεύει στην ………………, 

…………………………….., σύμφωνα με ……………………………………………………………………………….. 

καλουμένου εφεξής «Ανάδοχος» 

 

λαμβάνοντας υπόψη 

1) Την υπ’ αριθ. πρωτ. …………………………. απόφαση διενέργειας πρόχειρου  

διαγωνισμού.  

2) Την υπ’ αριθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Προσφορών.  

 

3) Την από ………………… Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις. 

 

4) Τα υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών.  
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5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Γενικής 

Γραμματέως Ισότητας των Φύλων και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο του έργου είναι η «Διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of 

Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Αναλυτικά το έργο του Αναδόχου περιγράφεται στο παράρτημα Α’, το οποίο  

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και στην προσφορά του 

Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το 

έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 

επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

2.2. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.  

2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό, εφόσον 

χρειαστεί, για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.   

2.4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του 

Έργου. 

2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
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για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

2.6.  Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στο Έργο που θα εκτελέσει 

ο Ανάδοχος περιλαμβάνονται και :  

 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που, κατ’ αντικείμενο, 

σχετίζονται με το Έργο ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο 

να εκτελεστούν για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με 

την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές 

περιστάσεις που σχετίζονται με αυτό. 

 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 

αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν 

κατά την υλοποίηση του Έργου.  

2.7. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 

υπαλλήλους-στελέχη, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσία 

προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

2.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.9. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, από μείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση παράβασης 

οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει 

υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για 

κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 
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2.10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

2.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις 

υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

2.12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

2.13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που 

αποτελούν την Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του Έργου. 

2.14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

2.15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις 

βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ 

των ανωτέρω αναφερόμενων στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 αδικημάτων, ο 

Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
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2.16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και σε περίπτωση 

λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των 

μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 

της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2.17. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε 

αρμοδιότητες, και ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 

3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 

ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 

Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

4.1. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί έως και την 11η/07/2016.  

4.2.  Παραδοτέα :  

1. Ο Φάκελος του Συμποσίου ( folder, αφίσες, προσκλήσεις, τσάντες )  

2. Το οπτικό- ακουστικό υλικό ( φωτογραφίες) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  

3. Τα Παρουσιολόγια συμμετεχόντων στο Συμπόσιο  

4. Τα Πρακτικά του Συμποσίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  
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5. Τα απαραίτητα παραστατικά που τεκμηριώνουν την υλοποίηση του Συμποσίου 

6. Τα Ραδιοφωνικά spots και τις καταχωρίσεις, στα τοπικά έντυπα. 

7. Τα Voucher του ξενοδοχείου 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1.1 

1. Το οπτικό- ακουστικό υλικό ( 
φωτογραφίες, πρακτικά του 
Συμποσίου, μαγνητοφώνηση – 

απομαγνητοφώνηση) σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή  

2. Τα Παρουσιολόγια 

συμμετεχόντων στο Συμπόσιο με 
πρωτότυπες υπογραφές. 

 
3. Κατάλογος συμμετεχόντων / 

συμμετεχουσών στους οποίους 

καλύφθηκαν τα έξοδα 

διανυκτέρευσης / Voucher 

ξενοδοχείου  

4. Κατάσταση μετακίνησης 

συμμετεχόντων / συμμετεχουσών 

ανά είδος μεταφορικού μέσου, 

παραστατικά μετακινήσεων 

(εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, 

αποδείξεις διοδίων κλπ) 

 

 

 

Το αργότερο 10 

ημέρες  από την 

διεξαγωγή του 

συνεδρίου 

 

4.1.2 

Προσκλήσεις με το πρόγραμμα του 
Συνεδρίου, τσάντες, φάκελοι χαρτονένιοι, 
μπλοκ, στυλό, αφίσες 

Το αργότερο 10 

ημέρες  από την 

ολοκλήρωση του 

συνόλου των  

μετακινήσεων 
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4.1.3 

Ραδιοφωνικά spots και καταχωρίσεις στα 
τοπικά έντυπα. 

 

Το αργότερο 10 

ημέρες  από την 

ολοκλήρωση του 

συνόλου των  

μετακινήσεων .  

 

 

 

4.3. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα 

παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε 

τρία (3) αντίτυπα.  

4.4. Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής από την οποία 

καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες, καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το 

σκοπό αυτό.  

4.5. Για τον έλεγχο της υλοποίησης και της εκτέλεσης των προβλέψεων της 

παρούσας  Σύμβασης, καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνες είναι 

τόσο η αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, όσο και η Ε.Π.Π.Ε. 

4.6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας, μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνει: 

i. Την παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Την παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 

Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  

iii. Την προσωρινή και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων 

και του έργου από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί 

στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.  

4.7. Η ΕΠΠΕ ή ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον 

Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, 
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θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 

του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπόλοιπων Παραδοτέων γίνεται με την 

παρακάτω διαδικασία: 

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον 

Ανάδοχο εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να 

επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η 

διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η 

ΕΠΠΕ μπορεί:  

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει 

παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,  

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους 

της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο εντός της 

παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνεπάγεται και 

αποδοχή των παραδοτέων.  

Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 

διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι 

αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει, τόσο την εμπρόθεσμη παράδοση, όσο και την 

ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες 

εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που 

απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την 

παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, εις τριπλούν  

και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου: 
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α) με υπαιτιότητα της αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.   

β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής μετατίθεται ισόχρονα ο 

χρόνος παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του π.δ. 118/2007, 

μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του 

Έργου από την Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό ……………………………………….., 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η πληρωμή είναι απολογιστική και θα λάβει χώρα μετά από την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των σχετικών επιμέρους παραδοτέων.   

  

5.2. Η οριστική παραλαβή θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με την έκδοση αντίστοιχων 

πρωτόκολλων παραλαβής.  

5.3. Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την 

εκπόνηση του έργου. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου 

εισοδήματος. Επιπλέον, θα γίνει κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της 

σύμβασης κατά την πληρωμή του έργου, που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Νόμο 4013/15-09-11, άρθρο 4, παρ. 

3, όπως ισχύει.  

5.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πληρωμή αποτελεί η καταβολή από το Φορέα 

Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν 

στην εκάστοτε φάση-παράδοση του Έργου. 

5.5. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, είναι τα αναφερόμενα στο εκάστοτε ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο Προμηθειών του Δημοσίου. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με 
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την προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 

προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή 

της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους 

και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει 

περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική 

προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή 

αυτή. 

5.7. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, 

διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο 

Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. 

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

6.1. Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε  

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της τράπεζας ………….. 

με αριθμό………………………, ποσού ……………………….€ που αντιπροσωπεύει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 

δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση, από την αρμόδια υπηρεσία της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οριστικής περαίωσης του συνόλου του 

έργου,  εφόσον δεν συντρέξει λόγος κατάπτωσής της.  

6.2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 

τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν 

προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 4 του π.δ. 

118/2007.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

8.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ, να καταγγείλει 

εγγράφως, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, την παρούσα Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος 

υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του Υποχρεώσεις,  θεωρουμένων 

όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός 10 ημερών από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την ΕΠΠΕ. Για τα θέματα κήρυξης του 

αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 

δύναται να αναθέσει στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο την 

εκτέλεση του έργου αυτού, όπως περιγράφεται στις διατάξεις της παρούσας 

σύμβασης, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης του 

έργου καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου Αναδόχου. 

8.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή 

διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

8.3. Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις  των  συμβαλλομένων μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν 

την έγγραφη καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση 

καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε. 

8.4.   Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν τα του 

νόμου οριζόμενα. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 

9.1. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον 

Ανάδοχο.  

Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα 

αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων, και 

την καταβολή του αντιστοίχου μέρους του Τιμήματος προς τον Ανάδοχο. 

9.2. Οι κάθε είδους εφαρμογές, καθώς και όλο το σχετικό υλικό αποτελούν 

περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά 

τη λήξη αυτής, ολικά ή μερικά. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλη μορφή ανάλογα με το είδος κάθε 

παραδοτέου, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ελεύθερα. 

9.3. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Αναδόχου ρητώς εκχωρούνται 

στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 

προβλεπόμενης στη παρούσα σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά 

δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων 

της Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος δε μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός του πλαισίου 

της παρούσας Συμβάσεως και της υπ’ αυτής υλοποίησης του Έργου, χωρίς την 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

9.4. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του.  
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9.5. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το 

Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

9.6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 

σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και 

αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης  

του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας 

βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του π.δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

O Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή 

μέρος της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ , ΕΧΟΥΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου 

 Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται 

σε αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση και την παρούσα. 
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 Η παράλειψη από την Αναθέτουσα Αρχή να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε 

από τους όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει έγκαιρα οποιοδήποτε από τα δικαιώματα 

που προβλέπονται σ‘ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό τους όρους 

ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.    

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, τα δύο έλαβαν τα 

συμβαλλόμενα μέρη και το τρίτο θα κατατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην 

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.                                        

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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