
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 124/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 11ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 9-4-2014 
 
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης της πράξης µε τίτλο  << Προβολή 
, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση  του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας >> , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και  
ψήφιση σχετικής πίστωσης . 
 

          Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9η του µηνός  Απριλίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 19905/4-4-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
         Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.           
H κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
        Απουσία του προέδρου στην συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (5) µέλη: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

                                                     Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 Γρηγορίου Κυριάκος 
                                                             Ζαχαριάδης Παύλος     
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Τερζής Ανέστης          Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης                      Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
                                                                
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

         Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 19543/2-4-2014 έγγραφο 
του  Τµήµατος Προγραµµατισµού , Ανάπτυξης & Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης         
Προγραµµατισµού , Οργάνωσης & Πληροφορικής του  ∆ήµου  το οποίο λέει τα 
εξής: 
 

Θέµα: Έγκριση όρων δηµοπράτησης της πράξης µε τίτλο «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 



 
 

   
  

 

Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και ψήφιση 

σχετικής πίστωσης. 

Σχετικά: 
1. Η 21834/20-3-2012 Αίτηση του ∆ήµου ∆ράµας για τη χρηµατοδότηση της πράξης 

«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» από το ΠΕΠ ΑΜΘ. 

2. Η 8846/6-12-2012 (72758/12-12-12 πρωτ. ∆. ∆ράµας) Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
περί ένταξης πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

3. Η υπ’ αριθ. 41/2014 Απόφαση του οργάνου σας περί διαβίβασης θέµατος στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

4. Η υπ΄ αριθµ. 55/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί µαταίωσης διαγωνισµού 
της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» και υποβολής αιτήµατος τροποποίησής της 
στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΑΜΘ. 

5. Η υπ΄αριθ.  10556/19-2-2014 αίτηση του ∆. ∆ράµας στην Ε∆Α ΑΜΘ για τροποποίηση 
της πράξης.  

6. Η υπ΄ αριθ.  1368/28-2-2014 (14076/6-3-14 πρωτ. ∆. ∆ράµας) της Ε∆Α ΑΜΘ περί 
έγκρισης τροποποίησης της πράξης  

7. Η υπ΄ αριθ. 1647/17-3-2014 (17616/24-3-14 πρωτ. ∆. ∆ράµας) διατύπωση σύµφωνης 
γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ για τη δηµοπράτηση του 
υποέργου «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 

 
Η υπηρεσία µας στις 10/3/2013 πραγµατοποίησε τη δηµοπράτηση της πράξης του 
θέµατος όπως προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 
Με την 55/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η µαταίωση του εν 
λόγω διαγωνισµού και υποβολή αιτήµατος τροποποίησης της πράξης -στην Ε∆Α ΑΜΘ- 
µε µικρότερο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πράξης, περιορισµό του φυσικού 
αντικειµένου λόγω του µικρότερου χρόνου υλοποίησης και αναλογικά χαµηλότερο 
προϋπολογισµό ύψους 58.670,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
(13.494,10€). Το συγκεκριµένο αίτηµα έγινε δεκτό µε το 6ο σχετικό και ακολούθησε και η 
διατύπωση της σύµφωνης γνώµης για τη δηµοπράτηση της πράξης (σχετ.7). 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας διαβιβάζουµε σχέδιο των όρων δηµοπράτησης 
της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» µε CPV 79341100-7 για τους οποίους ζητείται η 
έγκριση. Ο Συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο πόσο των 72.164,10€ 
µε εγγραφείσα πίστωση, στον προϋπολογισµό του έτους 2014 στον Κ.Α. 10.7341.001, 
ποσού 40.00,00€ (εκτίµηση απορρόφησης).  
 
Επίσης ζητείται η λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 103 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-
2006), λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 24/2014 Απόφαση σας, καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι η δράση εµπίπτει στη νοµοθεσία σχετικά µε την κρατική διαφήµιση και 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3688/08, στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής, 
συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των 
διαφηµιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, 
µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
Τέλος ζητείται η λήψη απόφασης σχετικά µε τη ψήφιση πίστωσης της πράξης µε τα 
παρακάτω στοιχεία: 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 



 
 

   
  

 

10.7341.001 Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του 
∆. ∆ράµας 

40.000,00 

Συνηµµένα: 
1. Τα 1-7 σχετικά έγγραφα 
2. Οι όροι τις διακήρυξης 
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,   έλαβε 
γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας µειοψηφούντος του κ. Α. Τερζή  ο οποίος 
εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει όταν συγκροτούµε επιτροπή πρέπει να ξέρουµε 
το όνοµα του εκπροσώπου της ένωσης των διαφηµιστικών εταιριών και 
γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα 
που συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Κατά   πλειοψηφία  
 

1.ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διεξαγωγή  δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της πράξης µε   
τίτλο «Προβολή , δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου    
Σχεδίου   Αστικής  Αναγέννησης  του ∆.  ∆ράµας   µε  τους  όρους, όπως  αυτοί  
συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση   Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του  ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 

Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 
 

Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης του ∆ήµου ∆ράµας 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

«Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» 
 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Απρίλιος 2014 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ήµος ∆ράµας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την πράξη «Προβολή, 

δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 

Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 



 
 

   
  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου 

Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
∆ήµος ∆ράµας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ράµας 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Σύµβαση Υπηρεσιών. «Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα 

∆ιαφήµισης»  

CPV 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα ∆ιαφήµισης 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προϋπολογισµός έργου: 58.670,00 € ,  αναλογούντος ΦΠΑ 23%: € 

13.494,10 

Η  συνολική δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα 

δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών € 

72.164,10 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ . 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η πράξη χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
12 Μήνες  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΧ/ΧΧ/2014 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΧΧ/ΧΧ/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΧΧ/ΧΧ/2014 και ώρα 10.30 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας- Βερµίου 2 & 1

ης
 Ιουλίου, ∆ράµα 

66100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΧΧ/ΧΧ/2014 και ώρα 11.00 π.µ. 

Ορισµοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και 
θα υλοποιήσει το σύνολο της πράξης. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ∆ήµος ∆ράµας, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για 
την εκτέλεση της πράξης. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κτλ) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο 
∆ιαγωνισµός. 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που 
µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου (Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. 
∆ράµας). 



 
 

   
  

 

Κύριος του Έργου ∆ήµος ∆ράµας 

Προϋπολογισµός Έργου Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για 
το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας ως Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν  

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ). 

Φορέας Λειτουργίας ∆ήµος ∆ράµας 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ∆. ∆ράµας 
Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης  
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, ∆ράµα 66100 
Τηλ.: 2521350665, Fax: 2521021338 
E-mail: kiosi@dimosdramas.gr 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός µε 
σφραγισµένες προσφορές), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα:  

1. στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων),  
2. στο Π.∆. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως 
3. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
4. στο άρθρο 12 του Ν. 3688/08 (ΦΕΚ 163 Α/5-8-2008) 
5. στην υπ΄ αριθ.  32/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την Υποβολή 

πρότασης του έργου µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 

6. στην υπ΄ αριθ. 8846/6-12-2012 Απόφαση Ένταξης Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας ΑΜΘ του έργου «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας». 

7. στην  υπ΄ αριθ.  55/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την 
τροποποίηση της  πρότασης της πράξης µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 



 
 

   
  

 

8. στην υπ΄ αριθ.  1368/28-2-2014 της Ε∆Α ΑΜΘ περί έγκρισης τροποποίησης της 
πράξης  

9. στην υπ΄ αριθ. 1647/17-3-2014 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ για τη δηµοπράτηση του υποέργου «Προβολή, 
δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 

10. στην ….. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί "Έγκρισης των όρων της 
διακήρυξης για το έργο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας»” και ορισµού της 
επιτροπής διαγωνισµού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης «Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» µε κριτήριο ανάθεσης τη 
χαµηλότερη τιµή.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου «έργου» µε τίτλο «Προβολή, δηµοσιοποίηση και 
αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» είναι η 
ολοκληρωµένη παρουσίαση του  Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης (ΟΣΑΑ) 
του ∆. ∆ράµας 2007-2013, κατά την διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων πράξεών του 
και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων µετά την ολοκλήρωση αυτών. 
Αναλυτικά το έργο διαχωρίζεται σε δύο Φάσεις, κατά την Α Φάση θα πραγµατοποιηθεί 
ευρεία ενηµέρωση του προς υλοποίηση ΟΣΑΑ του ∆ήµου ∆ράµας και η συνέργειά του µε 
άλλες παράλληλα υλοποιούµενες δράσεις. Στη Β Φάση περιλαµβάνονται ηµερίδες και 
συναντήσεις εργασίας προκειµένου να παρουσιάζεται η πορεία των δράσεων ενώ σε 
τελική ηµερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆ήµου ∆ράµας. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης.  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 

o ∆ιοργάνωση τριών (3) ηµερίδων (Μαγνητοσκοπηµένες, βιντεοσκοπηµένες, 
κ.α.) 

Προβλέπονται (α) οργάνωση µιας (1) εναρκτήριας ηµερίδας για το πρόγραµµα, 
όπου θα παρουσιασθούν οι δράσεις του ΟΣΑΑ, (β) οργάνωση µίας (1) ηµερίδας 
που θα πραγµατοποιηθεί σε επιλεγµένη ηµεροµηνία και θα συνδυάζεται µε 
παράλληλες εκδηλώσεις ή δράσεις που διοργανώνονται από το ∆ήµο ή άλλους 
φορείς  (γ) Οργάνωση της τελικής ηµερίδας αποτίµησης του προγράµµατος. Οι 
εργασίες της ηµερίδας θα αφορούν στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης, στην αναφορά παραδειγµάτων, στην ανάδειξη των επιπτώσεων και 
των καλών πρακτικών – αναφορά σε παρόµοιες δράσεις άλλων περιοχών και στην 
ανάπτυξη πάνελ συζήτησης. Οι ηµερίδες θα διεξαχθούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ράµας και ο υποψήφιος θα πρέπει να προβλέψει την παροχή coffee- break και 
µπουφέ µε ελαφρύ γεύµα 100 ατόµων για κάθε ηµερίδα. 



 
 

   
  

 

o ∆ιοργάνωση µίας (1) ειδικής ηµερίδας παρουσίασης των αποτελεσµάτων 
του προγράµµατος στην Αθήνα 

Προβλέπεται η οργάνωση µίας (1) ειδικής ηµερίδας παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος στην Αθήνα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
παρουσιάσει στην πρότασή του αναλυτικά την επιλογή του χώρου διεξαγωγής της 
ηµερίδας, να προβλέψει την παροχή coffee- break, µπουφέ µε ελαφρύ γεύµα 200 
ατόµων και τέλος τη αεροπορική µετάβαση και διαµονή 10 στελεχών του ∆ήµου 
∆ράµας στην Αθήνα για τη συµµετοχή στην ηµερίδα.  

o ∆ηµιουργία 2 Πινακίδων του σχεδίου ΟΣΑΑ 

Προβλέπεται η δηµιουργία και εγκατάσταση δύο ενηµερωτικών πινακίδων του 
σχεδίου του ΟΣΑΑ (διαστάσεων περίπου 1,0*2,0µ, µη φωτιζόµενες και επίστυλες, 
µορφής και χρωµάτων µετά από συνεννόηση και έγκριση της υπηρεσίας). 

o ∆ηµιουργία λογότυπου της δράσης 

Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει και θα παρουσιάσει στον εργοδότη τρία πιθανά 
λογότυπα για την επιλογή του καταλληλότερου που θα συνοδεύει και θα 
χαρακτηρίζει το σύνολο των δράσεων του έργου.  

o Έντυπο υλικό για τις ηµερίδες και την ειδική ηµερίδα στην Αθήνα 
(προσκλήσεις, πρόγραµµα, φάκελοι ενηµέρωσης και υποστήριξης) 

Προβλέπεται η παραγωγή του συνόλου του έντυπου υλικού που απαιτείται για τη 
διοργάνωση µιας ηµερίδας. Αναλυτικά θα παραχθούν κατ ελάχιστο 200 
προκλήσεις για κάθε ηµερίδα, 200 πρόγραµµα κάθε ηµερίδας και 100 φάκελοι µε 
το ενηµερωτικό και υποστηρικτικό υλικό (Μπλοκ Α4, στυλό κ.α.).  

Για την ειδική ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα θα παραχθούν κατ 
ελάχιστο 400 προκλήσεις, 400 πρόγραµµα και 200 φάκελοι µε το ενηµερωτικό και 
υποστηρικτικό υλικό(Μπλοκ Α4, στυλό κ.α.).  

Η αποστολή των προσκλήσεων θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του αναδόχου.  

o ∆ηµιουργία τεσσάρων (4) αφισών  

Οι τέσσερις (4) αφίσες θα αφορούν αντίστοιχα στις δράσεις και τα θεµατικά πεδία 
κάθε ηµερίδας ενώ το περιεχόµενο τους θα ελέγχεται και θα αξιολογείται αρχικά 
από τον εργοδότη. Οι αφίσες θα αναρτηθούν µε ευθύνη του αναδόχου σε 
ολόκληρη την πόλη. Συνολικά θα αναπαραχθούν 2.000 αφίσες τουλάχιστον, 
διαστάσεων Α3 µε ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας χαρτιού: illustration 115gr. 

o ∆ηµιουργία δύο (2) Poster µε γενικό θέµα της πράξης 

Προβλέπεται η δηµιουργία δύο (2) Poster µε το γενικό θέµα του έργου, 
εκτυπωµένα σε µουσαµά και τοποθετηµένα σε  Rollup Banner βάσης αλουµινίου 
και ελάχιστων διαστάσεων 80εκ πλάτος Χ 200εκ ύψος, τα οποία θα 
χρησιµοποιούνται στις εκδηλώσεις και το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα θα 
βρίσκονται τοποθετηµένα σε χώρους του ∆ηµαρχείου ∆ράµας.   

o ∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου κατά την έναρξη   υλοποίησης του 
ΟΣΑΑ 

Προβλέπεται η δηµιουργία και αναπαραγωγή ενός ενηµερωτικού φυλλαδίου. Στο 
ενηµερωτικό φυλλάδιο θα παρέχονται γενικά στοιχεία και πληροφορίες για την 
ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης και του γενικού πληθυσµού 
σχετικά µε τις ενέργειες και τις δράσεις του ΟΣΑΑ. Συνολικά θα αναπαραχθούν 
20.000 αντίτυπα τουλάχιστον, µε ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας χαρτιού: 
illustration 115gr. 

o Έκδοση και διανοµή ειδικής τελικής έκδοσης που θα αφορά στην 
ολοκλήρωση του σχεδίου ΟΣΑΑ 

Θα παρουσιάζεται απολογισµός του συνόλου των δράσεων µε τη λήξη των 
εργασιών του έργου. Η έκδοση θα περιλαµβάνει την παρουσίαση όλων των 
ολοκληρωµένων πράξεων του ΟΣΑΑ, συµπεράσµατα από τις πραγµατοποιηθείσες 



 
 

   
  

 

ηµερίδες και αποτελέσµατα αυτών. Συνολικά θα αναπαραχθούν 2.000 αντίτυπα 
τουλάχιστον, µε ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας χαρτιού: illustration 115gr. 

o Καταχωρήσεις στα ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά) 

Προβλέπεται η συστηµατική παρουσίαση του έργου και των επιµέρους δράσεων. Η 
παρουσίαση θα πραγµατοποιείται µε πληρωµένες καταχωρήσεις καθώς επίσης και 
µε αρθρογραφία. Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δηµοσιεύεται µια καταχώρηση ή ένα 
δελτίο τύπου σε έντυπα µέσα για κάθε µήνα υλοποίησης του έργου.   

o Παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού Spot 

Προβλέπεται ο σχεδιασµός και η παραγωγή ενός τηλεοπτικού σποτ που θα 
µεταδίδεται σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Προβλέπεται ο σχεδιασµός και η 
παραγωγή τριών ραδιοφωνικών σποτ µε πληροφοριακό περιεχόµενο για το έργο 
και τις ηµερίδες το οποίο θα µεταδίδεται σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Ο 
υποψήφιος θα πρέπει να προβλέψει στην προσφορά του τις ακόλουθες ελάχιστες 
µεταδόσεις: 

1. 3 ραδιοφωνικά σποτ Χ πέντε (5) µέρες Χ 25 µεταδόσεις Χ 4 ραδιοφωνικούς 
σταθµούς 

2. 1 τηλεοπτικό σποτ Χ τριάντα (30) ηµέρες Χ 7 µεταδόσεις Χ 2 τηλεοπτικούς 
σταθµούς 

 

o Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ 

Προβλέπεται η συστηµατική παρουσίαση του έργου και των επιµέρους δράσεων µε 
ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που θα οργανώνονται µε ευθύνη του αναδόχου.  

o Παραγωγή και διανοµή διαφηµιστικού υλικού (στυλό, µονάδες αποθήκευσης 
ηλεκτρονικού υλικού, τσάντες κ.α.) 

Προβλέπεται η παραγωγή και διανοµή διαφηµιστικού υλικού µε θεµατικό 
αντικείµενο ανάλογο του υλοποιούµενου έργου. Συγκεκριµένα ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να δεσµευτεί στην τεχνική του προσφορά για 
την παραγωγή 1000 µονάδων αποθήκευσης ηλεκτρονικού υλικού (USB) 
χωρητικότητας 8GB καθώς και κάθε άλλο διαφηµιστικό υλικό.  

o Φωτογραφικό αρχείο έντυπο και ηλεκτρονικό  

Προβλέπεται η δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου των εκδηλώσεων του έργου σε 
έντυπη (µία σειρά)  και ηλεκτρονική µορφή. 

o Σύνταξη-αποστολή-καταγραφή ερωτηµατολογίων 

Προβλέπεται η δηµιουργία, αποστολή και καταγραφή ερωτηµατολογίων που θα 
αποτελέσουν το εργαλείο για την αξιολόγηση του ΟΣΑΑ. 

o Σύνταξη οριστικής έκθεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου  

Προβλέπεται η σύνταξη της οριστικής έκθεσης αξιολόγησης του ΟΣΑΑ του ∆ήµου 
∆ράµας.  

o Συµµετοχές σε συσκέψεις-εκδηλώσεις-συνεργασίες 
Προβλέπεται η συµµετοχή του αναδόχου, όπου κρίνεται απαραίτητο από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σε συναντήσεις σχετικές µε το αντικείµενο, την πορεία και 
εξέλιξη του έργου. 

Συµπληρωµατικά: 

• Οι προτάσεις του αναδόχου θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες της 
επικοινωνίας και της πληροφόρησης. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει και να λάβει υπ’ όψη του καλές πρακτικές 
υλοποίησης παροµοίων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα στην Ελλάδα 
και σε άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. 



 
 

   
  

 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την υποστήριξη του έργου επιτόπου στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη 
συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και να υλοποιηθεί η δράση στον 
βέλτιστο βαθµό επιτυχίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην 
τεχνική του προσφορά, π.χ. οι εργατοώρες ή/και οι ηµέρες παρουσίας εκπροσώπων 
της οµάδας έργου στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. 

• Ο Ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί θα συµµετέχει σε συναντήσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο του έργου, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή – ∆ήµος ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα αξιολόγησης της 
αποτελεσµατικότητας της εξέλιξης των δράσεων του έργου και κοινοποίησης αυτών 
στην Ε∆Α ΑΜΘ (αρµόδιος φορέας της χρηµατοδοτούµενης δράσης). 

Αναλυτικά το έργο διαχωρίζεται σε δύο Φάσεις, κατά την Α Φάση θα πραγµατοποιηθεί 
ευρεία ενηµέρωση του προς υλοποίηση ΟΣΑΑ του ∆ήµου ∆ράµας και η συνέργειά του µε 
άλλες παράλληλα υλοποιούµενες δράσεις. Στη Β Φάση περιλαµβάνονται ηµερίδες και 
συναντήσεις εργασίας προκειµένου να παρουσιάζεται η πορεία των δράσεων ενώ σε 
τελική ηµερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆ήµου ∆ράµας. 
Το αντικείµενο του Αναδόχου εξειδικεύεται στις παρακάτω ενέργειες : 
Α) Παραδοτέα  Α’ Φάσης: 

� Σχέδιο ∆ράσης και Εξειδίκευσης του Έργου 
� Παραγωγή Λογότυπου 
� Οργάνωση δύο (2) ηµερίδων 
� ∆ηµιουργία δύο (2) Πινακίδων του σχεδίου ΟΣΑΑ  
� Έντυπο υλικό για τις ηµερίδες (προσκλήσεις, πρόγραµµα, φάκελοι 

ενηµέρωσης και υποστήριξης)  
� ∆ηµιουργία δύο (2) Poster µε γενικό θέµα της πράξης  
� ∆ηµιουργία ενός (1) ενηµερωτικού φυλλαδίου  
� Καταχωρήσεις και δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά). 
� Παραγωγή δυο (2) ραδιοφωνικών Spot  
� Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ 
� Παραγωγή και ∆ιανοµή διαφηµιστικού υλικού  
� Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων και ηµερίδων 
� Συναντήσεις Εργασίας-Εκπροσώπηση   
� ∆ιανοµή διαφηµιστικού υλικού. 

 
Β) Παραδοτέα  Β’ Φάσης: 

� Οργάνωση µίας (1) ηµερίδας 
� Οργάνωση µίας (1) ειδικής ηµερίδας  
� ∆ηµιουργία δύο (2) αφισών  
� Έντυπο υλικό για τις ηµερίδες (προσκλήσεις, πρόγραµµα, φάκελοι 

ενηµέρωσης και υποστήριξης)  
� Παραγωγή ενός (1) ραδιοφωνικών Spot  
� Παραγωγή ενός (1) τηλεοπτικού Spot  
� Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων και ηµερίδων 
� Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ 
� ∆ιανοµή διαφηµιστικού υλικού  
� Έκδοση και διανοµή ειδικής έκδοσης που θα αφορά στην ολοκλήρωση του 

σχεδίου  
� Καταχωρήσεις και δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ 
� Συναντήσεις Εργασίας-Εκπροσώπηση   
� Σύνταξη -αποστολή-καταγραφή ερωτηµατολογίων    
� Σύνταξη οριστικής έκθεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου   

� Φωτογραφικό αρχείο έντυπο και ηλεκτρονικό  



 
 

   
  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισµός του «έργου» ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων εβδοµήντα ευρώ (58.670,00 €)  αναλογούντος ΦΠΑ 23%: δεκατριών χιλιάδων 
τετρακόσιων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (13.494,10 €). Ο συνολικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα δύο  χιλιάδων ευρώ (72.164,10 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή 
κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται µε 
την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν 
επιφυλάσσεται µε νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια συγκεκριµένη 
επαγγελµατική τάξη. 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε 
περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης 
ευθύνονται έκαστος, έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
για την εκτέλεση του έργου. 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π∆  60/07 οι ακόλουθοι: 
1. O υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
2.  Κάθε οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, όταν: 
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως 
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 



 
 

   
  

 

ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο 
και του ελληνικού δικαίου. 
στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού 
δικαίου. 
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 
3.  Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν 
εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 
σηµεία α), β), γ), ε) και στ): 
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α), β) και γ), την προσκόµιση 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου καθώς και 
κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
β) για την παράγραφο 2 σηµεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους µέλους. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 
2 σηµεία α), β) ή γ), αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφε-
ρόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεωτικά 
µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Στους πίνακες 
που ακολουθούν περιγράφονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την νοµική 
µορφή κάθε συµµετέχοντα.  

Οι Έλληνες Πολίτες 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για 
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν 
έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό 
από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 



 
 

   
  

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

7. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

11.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 
στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 



 
 

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό 
από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

5. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

9. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

10. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

11. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 



 
 

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

3. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

5. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

7. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

10. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

11. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

12. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

 



 
 

   
  

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου 
Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 
σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των 
εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

3. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές δεν έχουν  καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 
2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

5. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

6. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

8. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

10. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

11. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 



 
 

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

13. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού 
προσώπου  δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 
2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού την οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

5. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 



 
 

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

10. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

11. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

12. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό 
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του «Έργου» που αναλαµβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας   

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 



 
 

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  

Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους: 
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
− στο ∆ιαγωνισµό. 

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί 
ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην 
περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό 
είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του «Έργου» στην 
Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί 
όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 
συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποφασίσει 
ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης 
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους 
που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, 
πρέπει να εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Άλλα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό 
 
1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση «Έργου». 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
 
1.1 Πιστοποιητικό διαπίστευσης διαφηµιστικών υπηρεσιών σύµφωνα µε πρότυπο ή/και 

προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Ανώνυµη Εταιρεία 
(ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 
3688/08. 

 
1.2 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε 

 επιχειρηµατική δοµή 



 
 

   
  

 

 τοµείς δραστηριότητας 
 προϊόντα και υπηρεσίες 

 
1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση «Έργου» τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τµήµα του «Έργου» που αναθέτει σε 
υπεργολάβο. 

 
Α/Α 

Επωνυµία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 
Στελέχους 
Υπεργολάβου 

Θέση στην 
Οµάδα 
«Έργου» 

Ανθρωποµήνες 
Ποσοστό 
συµµετοχής 
(%) 

      
      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 
1.4 Σχέδιο δράσης – Τεχνική Περιγραφή όπου αναλυτικά θα περιγράφονται: 

• Η µεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωσης του «έργου», η πληρότητα / ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών – παραδοτέων & τα Εργαλεία Υποστήριξης  

• Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης – η Οργάνωση παραδοτέων – η ∆ηµοσιότητα – οι 
Πρόσθετες Υπηρεσίες 

 
2 Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε συναφή έργα  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
Κατάλογο των τριών συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 
συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση του Εργοδότη (δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και 
οργανισµούς). 
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

Α/ 
Α 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ
Ο-

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ

ΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ
µός) 

        

Όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 
3 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
«έργου».  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα στελέχη που θα συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου και 
συγκεκριµένα: 

 Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου 
Έργου και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

 Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου   
 Να περιγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα Έργου, 
 Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που 
θα αφιερώσουν, 

 Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος 
υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

 



 
 

   
  

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί 
των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

 τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

 επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως 
συνολικά να καλύπτονται όλες.  

4. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις ανάλογης µορφής του Ν 1599/1986 θεωρηµένες για 
το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου οι 
Υπ. ∆ηλώσεις υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται 
επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

6. Το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών (δικαιολογητικά που ορίζονται στις παρ 
9.1-9.7 και πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις της παρ 9.8 ) θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή να έχουν ισχύ πρωτοτύπου σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε κάθε 
περίπτωση από τη σχετική νοµοθεσία. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) 
στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στο γραφείο του Πρωτοκόλλου: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 66100 ∆ΡΑΜΑ. 
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών.  
Οι προσφορές: 
1. Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν, 

στο πρωτότυπο, τη µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 
2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα 
επί ποινή αποκλεισµού. 

3. Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. θα πρέπει να 
είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει 
τις διορθώσεις κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 
της προσφοράς. 



 
 

   
  

 

4. Αφορούν ολόκληρο το έργο. 
  
Επιπλέον: 
1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 

2. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν 
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι 
υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ’ αυτή. Εξάλλου, 
µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι 
απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 
κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του 
διαγωνισµού. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  έγκαιρα.  
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Περιεχόµενο Προσφορών  

- Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο 
φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη.  

- Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα µε ισχύ 
πρωτοτύπου όπως ορίζεται κατά περίπτωση από την εθνική νοµοθεσία), τα οποία 
προσδιορίζονται στην ενότητα 9. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα 
στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει την Οικονοµική Προσφορά 
του υποψήφιου Αναδόχου. 
  
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Επιλογή Αναδόχου του έργου  
«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2014 
 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΧΧ /ΧΧ /2014 
 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
-  
- και να συνοδεύεται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του 

προσφέροντα προκειµένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα 
παραλαµβάνεται από την αναθέτουσα αρχή. 



 
 

   
  

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 
του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. ∆ικαιολογητικά κ.λ.π.). 
 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 
η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις 
τυχούσες διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες   
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του «Έργου» και 
ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 
αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

- Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, 
εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

Εναλλακτικές Προσφορές  

 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 
των προτάσεων αυτών. 
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι 
συµπεριλαµβάνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης,  δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 
όµως σαφώς και δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών αφορούν στο σύνολο της αποκηρυσσόµενης εργασίας και θα 
εκφράζονται σε % έκπτωση του προϋπολογισµού.  
 
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 



 
 

   
  

 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 
 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του «Έργου» ή µε διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά φάση υλοποίησης του «Έργου». 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται την ΧΧ/0Χ/2014, ηµέρα ….. και ώρα 10.30 π.µ. στο 
πρωτόκολλο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ 
ΙΟΥΛΙΟΥ, 66100 ∆ΡΑΜΑ. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.  

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις  (3) 
µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προφορές 
που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της, για διάστηµα ενός (1) µηνός κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της 
κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος 
της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
 κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια. 

  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Τµήµα Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης, οδός Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα. Πληροφορίες Α. 
Ιωσηφίδου, Μ. ∆ρόσου, τηλ.:2521350665 και 2521350667, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη των όρων της 
διακήρυξης, µέχρι και τις ΧΧ/0Χ/2014 ηµέρα ……, από το Τµήµα Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι ώρα 13:00. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού που διατίθενται. Η παραλαβή των τευχών από τον ενδιαφερόµενο µπορεί να 
γίνει µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιριών κατ΄ επιλογή, δαπάνη και 
ευθύνη του ενδιαφερόµενου χωρίς η υπηρεσία να φέρει ευθύνη για τη έγκαιρη αποστολή 
και άφιξή τους σε αυτόν. 
 
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτούν την προκήρυξη και το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimos-dramas.gr . Στην 
περίπτωση αυτή παρακαλούνται να αναφέρουν σχετικά στο Τµήµα Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης, ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωσή τους για πιθανές εξελίξεις 
του διαγωνισµού. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως, συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, 



 
 

   
  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 
66100 ∆ΡΑΜΑ, υπεύθυνη υπάλληλος  Αικατερίνη Ιωσηφίδου, τηλ: 2521350665.   
 
Γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφεροµένων θα 
κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού 
µέχρι και έξι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αποκλειστικά και 
µόνον µέσω e-mail – fax.  Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 
 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα και 
αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των 
συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά ούτε διαδικασία βελτίωσης της προσφοράς.         

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού 
από εγγυητική επιστολή ύψους 2% του προϋπολογισµού του «έργου» 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.444,00 € (στρογγυλοποίηση στο ακέραιο προς τα 
επάνω). 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό  
ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα  και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Ο εκδότης. 
3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
4. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 
5. Ο τίτλος του «Έργου», για το οποίο δίδεται η εγγύηση. 
6. Ο αριθµός της διακήρυξης 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
1. Η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται : ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
2. Ο αριθµός της εγγύησης. 
3. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ ένα (1) µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της 

προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας 
4. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
5. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, εντός τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

6. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η εγγύηση συµµετοχής του διαγωνιζοµένου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται 
µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζοµένων 
επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης  µε τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να 
υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε 



 
 

   
  

 

άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται 
έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του δήµου 
∆ράµας. 
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι 
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ήµο ∆ράµας, οδός Βερµίου 2 & 
1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα, στις ΧΧ/0Χ/2014 ηµέρα …..και ώρα 11.00 π.µ. στην Αίθουσα 
του ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου ∆ράµας.  
 
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καµία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της 
προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά ούτε αποτελεί διακόσια βελτίωσης της 
προσφοράς.  
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία 
περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισµό που γίνεται 
µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται   
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φακέλου των 
δικαιολογητικών. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι 
σύµφωνη µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 
 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    
 
3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής περιγραφής  ανακοινώνονται 
στους συµµετέχοντες  οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό και καλούνται οι 
διαγωνιζόµενοι για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. 
 
4.Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
 
5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονοµικών) 
δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, αποδεικνυόµενης 
της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση νόµιµα παραστατικά. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 



 
 

   
  

 

απαράδεκτες.  Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την 
παρούσα ως απαράβατοι όροι συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή 
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις 
τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
τεκµηριώνει την απόρριψη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Η ανακοίνωση  της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ο οποίος καλείται για την υπογραφή της σύµβασης, όπως 
αναφέρεται στα επόµενα, εντός δέκα ηµερών από την αποστολή σε αυτόν της σχετικής 
κατακυρωτικής επιστολής.  
Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην 
προκαθορισµένη περίοδο, καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής του. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον 
συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Εάν δεν ενδιαφέρεται πλέον για την εκτέλεση του «έργου». 
2. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζοµένους οι 

απαιτούµενες παρατάσεις. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψήφιους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
ισχύον ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δεν θα ρυθµίζονται ρητώς από τη 
σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι – 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά   η παρούσα 
διακήρυξη και η προσφορά του αναδόχου, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του 
«Έργου». 
Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο 
ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται  
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς 
άλλη  διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποφασίζει 
την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο, όπως ήδη 
έχει αναφερθεί στη παράγραφο 18 της παρούσας. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος 
του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 



 
 

   
  

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του «Έργου» είτε από τον Ανάδοχο, είτε από 
τις συµπράττουσες εταιρίες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για 
λογαριασµό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και 
εκµετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην 
Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτούµενου επί του παραπάνω δικαιώµατος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του «Έργου» θα γίνεται για το σύνολο των 
υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και πραγµατοποιείται σε τέσσερις δόσεις 
ως εξής: 

� Η πρώτη δόση ύψους 40% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε την 
ολοκλήρωση της Α φάσης υλοποίησης. 

� Η δεύτερη δόση ύψους 60% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε την 
ολοκλήρωση της Β φάσης υλοποίησης. 

 
Οι πληρωµές, στο πλαίσιο της σύµβασης, θα πραγµατοποιούνται ανά φάση 
υλοποίησης, όπως θα ορίζεται αναλυτικά στην σχετική σύµβαση µεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, µε την έκδοση από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής Εργασιών, σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.  

Τα παραπάνω  πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των ενεργειών σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της.  
Στην περίπτωση που κάποια φάση του «Έργου» διακοπεί οριστικά όχι από υπαιτιότητα 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ αλλά για αντικειµενικούς λόγους που σχετίζονται µε το έργο, η αρµόδια 
επιτροπή συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης τµήµατος του «Έργου» που αντιστοιχεί στο 
υλοποιηθέν  αντικείµενο και κατ’ αναλογία το οφειλόµενο τίµηµα στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  
  
Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της 
αρµόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις. Επίσης οι 
δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την 
παρ.5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/07. 
Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσµίας που ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 
Ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται ως ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στην παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 

για την υποστήριξη του έργου του Αναδόχου. 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή 
των αµοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται ως ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στην παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
για την υλοποίηση του Έργου Παροχής Υπηρεσιών (Των Υπηρεσιών του ∆ήµου, των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, των Νοµικών Προσώπων, της λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και των οργάνων λήψης αποφάσεων). 



 
 

   
  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του «Έργου» ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του «Έργου». Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το «Έργο» (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ανάδοχος µετά την ανάθεση του «Έργου» δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του «Έργου» 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην 
προσφορά του. 
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο / 
υπεργολάβους, η εκτέλεση του «Έργου» θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο 
συνεργάτη/ υπεργολάβο µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του «Έργου», µετά από 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του «Έργου», φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης 
θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του «Έργου» που 
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ- ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος του «Έργου» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος σύµβασης.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια της ∆ράµας,  εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το ισχύον. 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου  

  Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. 

 Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής  

 

Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου 

Τοπογράφος Μηχανικός   

 



 
 

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(υπόδειγµα) 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………

………………. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………

………………. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………

………………. 

ΤΗΛ:…………………………………………………………………………………………

………………. 

ΦΑΞ:…………………………………………………………………………………………

………………. 

MAIL:………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για το έργο µε τίτλο  

«Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής 
Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας» 

   

 

  

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης   της ανωτέρω προµήθειας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

 

 

  

ΕΚΠΤΩΣΗ            ……………………………………………. τοις εκατό 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

                                 …………………….. %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 

 

       ∆ράµα …./…./2014 

 

       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 

 

 

 

              (υπογραφή – σφραγίδα) 

 



 
 

   
  

 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)  Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …….….. για ΕΥΡΩ…………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) 

………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 

………………………….………………………………, οδός…………………..……………., 

αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών 

(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως µελών της ένωσης), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 

………………………….. για την πράξη µε τίτλο  …………………………… σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. ………………… ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………….. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)  Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

 

 

Προς:  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν …….. για ΕΥΡΩ….… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) 
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
Εταιρείας …………………………………………………, 

οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 

…………………………….., κ.λ.π. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της 
µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την πράξη µε τίτλο 

……………………………. (αριθµός διακήρυξης ΧΧ/2014) προς κάλυψη αναγκών 

του ∆ήµου ∆ράµας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ 

Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.  
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 

για την Τράπεζά µας. 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

 

 2.την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), 
λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 24/2014 απόφαση της Ο.Ε ,δηλαδή ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α2 ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

Α3 ∆ΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Α2 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α3 ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Επίσης επειδή η δράση εµπίπτει στη νοµοθεσία σχετικά µε την κρατική διαφήµιση 
και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3688/08, στις επιτροπές αξιολόγησης και 
επιλογής, στην επιτροπή συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο 
αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφηµιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών 
επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος 
συµµετέχει ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
 
3. Ψηφίζει  πίστωση ποσό 40.000,00 € σε βάρος του Κ. Α. 10.7341.001 µε τίτλο: 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
Αστικής Αναγέννησης του ∆. ∆ράµας 

 
4. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 124/2014 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
 
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


