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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

651/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση τροποποίησης των όρων 
δηµοπράτησης για το έργο µε 
τίτλο << Προβολή και προώθηση 
πρότασης εναλλακτικού τουρι-
σµού για την δραµινή ύπαιθρο >> 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης  ( Leader )  

 

 

  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  
∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  

γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
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Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα περί την έγκριση 
τροποποίησης των όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο << Προβολή   και 
προώθηση  πρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την δραµινή ύπαιθρο >> 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ( Leader ) , θεωρηθεί ως 
κατεπείγον και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο. 

 

 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
υπ αριθµ.  48020/10-09-2014 έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, σχετικά µε την έγκριση τροποποίησης των όρων δηµοπράτησης 
για το έργο µε τίτλο << Προβολή και προώθηση  πρότασης εναλλακτικού 
τουρισµού για την δραµινή ύπαιθρο >> στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
 Αγροτικής Ανάπτυξης ( Leader ) . 

 

 Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε η υπ΄ αριθ. 376/  
2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης όρων  δηµοπράτησης 
για το έργο µε τίτλο “Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού 
τουρισµού για την δραµινή ύπαιθρο”» 

 

      Μετά την παραπάνω σχετική απόφαση της ΟΕ δηµοσιεύτηκε ο νόµος 
4281/2014, όπου σε εφαρµογή του (β) στοιχείου της παρ. 1 του άρθρου 157 
αυτού του νόµου και προκειµένου να προχωρήσει ο ∆ήµος στην 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, απαιτείται η έγκριση τροποποίησης 
των όρων δηµοπράτησης που αφορά στην µείωση του ποσοστού της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από 10% σε 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

           Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  και την υ�΄ αριθ.  376 
/ 2014 Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής �ερί «έγκρισης όρων δηµο�ράτησης 
για το έργο µε τίτλο “Προβολή και �ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού 
τουρισµού για την δραµινή ύ�αιθρο. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την τροποποίηση των όρων δηµοπράτησης για το 
έργο µε τίτλο 

 “Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την 
δραµινή ύπαιθρο”  , όπως αυτοί αρχικά ψηφίστηκαν µε την 376/2014 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η τροποποίηση αφορά στην µείωση του ποσοστού της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από 10% σε 5% επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν και οι οποίοι συντάχθηκαν από τη ∆/νση Προγραµµατισµού , 
Ανάπτυξης & Οργάνωσης  του  ∆ήµου ∆ράµας: 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ: 
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«ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΡΑΜΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ» 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. (LEADER)  
«ΝΟΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

Σεπτέµβριος  2014 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ήµος ∆ράµας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Προβολή και $ροώθηση $ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για 
την δραµινή ύ$αιθρο 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

∆ήµος ∆ράµας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ράµας 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Παροχή Υ$ηρεσιών εκτός τεχνικής µελέτης 

CPV 
79341000-6 Υ$ηρεσίες διαφήµισης 

39294100-0 Προϊόντα $ληροφόρησης και $ροβολής 

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προϋ$ολογισµός έργου: 45.549,15€,  αναλογούντος ΦΠΑ 23%:  
10.476,30 € 

Η  συνολική δα$άνη της $ράξης ανέρχεται στο $οσό των 
$ενήντα έξι  χιλιάδων είκοσι $έντε ευρώ και σαράντα $έντε  
λε$τών € 56.025,45 συµ$εριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Η $ράξη χρηµατοδοτείται: 70% ∆ηµοσία ∆α$άνη στο $λαίσιο 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά$τυξης (Leader) και 30% Ιδία 
συµµετοχή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

15 Μήνες  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ XX/XX/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

XX/XX/2014 και ώρα 10.00 $.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας- Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 
∆ράµα 66100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

XX/XX/2014 και ώρα 10.30 $.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 
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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 υ�ό ανάθεση Έργου (Προβολή και �ροώθηση 
�ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο). 

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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ -  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, ∆ράµα 66100 
Τηλ.: 2521350741, Fax: 2521020000 
E-mail: mkaga@dimosdramas.gr 
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ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε 
σφραγισµένες �ροσφορές), σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα:  

στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων),  

1. στο Π.∆. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και �ροµηθειών Οργανισµών 
Το�ικής Αυτοδιοικήσεως 

2. στο Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 
των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το�ικό Τύ�ο και άλλες 
διατάξεις. 

3. στο Π∆ 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική 
�ροβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα α�ό τα 
έντυ�α και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 

4. στο άρθρο 12 του Ν. 3688/08 (ΦΕΚ 163/Α/05-08-2008)  
5. στο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) : ∆ιοικητικές Α�λουστεύσεις 

– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ�ων και Υ�ηρεσιών 
του ∆ηµόσιου  Τοµέα – Τρο�ο�οίηση ∆ιατάξεων του �.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοι�ές ρυθµίσεις 

6. στο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) : Μέτρα στήριξης και 
ανά�τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ�ουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

7. στην υ�΄ αριθ. 476/2012 Α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 
την Υ�οβολή �ρότασης του έργου µε τίτλο «Προβολή και �ροώθηση 
�ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο». 

8. στην υ�΄ αριθ. 15429/02-08-2013 Α�όφαση Ένταξης του 
Υ�ουργείου Αγροτικής Ανά�τυξης & Τροφίµων ∆ιοικητικός Τοµέας 
Κοινοτικών Πόρων & Υ�οδοµών ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας του 
έργου «Προβολή και �ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού τουρισµού 
για την ∆ραµινή ύ�αιθρο». 

9. στην υ�΄ αριθ. 50/2014 Α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την 
Α�οδοχή εκ µέρους του ∆. ∆ράµας  της α�όφασης ένταξης µε  νέο 
τελικό εγκεκριµένο �ροϋ�ολογισµό του έργου µε τίτλο «Προβολή και 
�ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή 
ύ�αιθρο». 

10. στην υ�΄ αριθ. 8847/12-02-2014 του ∆. ∆ράµας Αίτηση τρο�ο�οίησης 
αντικειµένου του έργου µε τίτλο «Προβολή και �ροώθηση �ρότασης 
εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο» 

11. στην υ�΄ αριθ. 8040/08-05-2014 8ης τρο�ο�οίησης Α�όφασης Ένταξης 
Έργων στο Το�ικό Πρόγραµµα της Ανα�τυξιακής ∆ράµας Α.Α.Ε. 
ΟΤΑ στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (1η τρο�ο�οίηση Τ∆Ε µε κωδ. ΟΠΣΑΑ 
180381,180348, 180360, 180388) του Υ�ουργείου Αγροτικής Ανά�τυξης 
& Τροφίµων η ο�οία µας διαβιβάστηκε µε το υ�΄αριθ. 300/14-05-2014 
έγγραφο της Ανα�τυξιακής ∆ράµας Α.Ε. 

12. στην υ�΄ αριθ. 248/2014 Α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 
την «Α�οδοχή εκ µέρους του ∆. ∆ράµας  της α�όφασης ένταξης έργων 
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στο Το�ικό Πρόγραµµα της Ανα�τυξιακής ∆ράµας Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον 
Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά�τυξης 
(ΠΑΑ)(Προσέγγιση LEADER) και τρο�ο�οίηση της σύβασης του 
έργου µε τίτλο  “Προβολή και �ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού 
τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο” (ως �ρος το αντικείµενο και τον 
�ροϋ�ολογισµό της)». 

13. στην υ�΄ αριθ. 37829/14-07-2014 της υπογραφείσας 1ης 

τροποποίησης σύµβασης (του υ�’ αρ. 8847/12.02.2014 αιτήµατος 
για τρο�ο�οίηση του αντικειµένου του έργου) του έργου «Προβολή 
και �ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή 
ύ�αιθρο». 

14. στην 376/2014 Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής �ερί Έγκρισης των 
όρων της δηµο�ράτησης  για το έργο «Προβολή και �ροώθηση 
�ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο» και 
συγκρότησης ε�ιτρο�ής διαγωνισµού. 

15. στην xx/2014 Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής �ερί έγκρισης 
τρο�ο�οίησης των όρων δηµο�ράτησης για το έργο «Προβολή και 
�ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή 
ύ�αιθρο» ως �ρος το �οσοστό της εγγυητικής ε�ιστολής καλής 
εκτέλεσης έργου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο της �αρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την 
�αροχή υ�ηρεσιών υλο�οίησης του έργου «Προβολή και �ροώθηση �ρότασης 
εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του �ροκηρυσσόµενου έργου µε τίτλο «Προβολή και �ροώθηση 
�ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ∆ραµινή ύ�αιθρο» είναι να 
αναδειχθούν τα �ολιτιστικά γεγονότα, ο οινικός τουρισµός (δρόµοι κρασιών) 
και ο εναλλακτικός τουρισµός της δραµινής υ�αίθρου. Το έργο εντάσσεται στο 
�λαίσιο του το�ικού �ρογράµµατος του άξονα 4 του Π.Α.Α (LEADER) Νοµού 
∆ράµας.  
 

Το έργο διαχωρίζεται σε δύο Φάσεις:  

• Α Φάση δηµιουργία ηµίωρου ντοκιµαντέρ και δύο promotional video 
δεκα�έντε λε�τών το κάθε ένα. 

• Β Φάση συµµετοχή στην έκθεση Φιλοξένια (Helexpo ∆ΕΘ) για δύο έτη 
και �ραγµατο�οίηση διαφηµιστικής καµ�άνιας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 15 µήνες α�ό την ηµεροµηνία 
υ�ογραφής της σχετικής σύµβασης.  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα �αραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 

Α΄ ΦΑΣΗ 

∆ηµιουργία ηµίωρου Ντοκιµαντέρ 

Το αντικείµενο αφορά στην δηµιουργία ενός ηµίωρου ντοκιµαντέρ στο 
ο�οίο θα καταγράφονται όλα  τα �ολιτιστικά δρώµενα �ου θα µ�ορούσαν 
να α�οτελέσουν �όλο έλξης ε�ισκε�τών στην ∆ράµα. 
Το ντοκιµαντέρ θα έχει α�οκλειστικά χαρακτήρα �ροβολής των 
�ολιτιστικών µας εθίµων, µε την έµφαση στραµµένη �ρος τα �εριφερειακά 
�ολιτιστικά γεγονότα τα ο�οία λαµβάνουν χώρα εντός της �εριοχής 
στόχου του �ρογράµµατος LEADER, ό�ως οι «Αρά�ηδες» και οι 
«Τσολιάδες» του Μοναστηρακίου, οι «Μωµόγεροι» της Καλλιφύτου, το 
Καρναβάλι της Χωριστής, το Φεστιβάλ �αραδοσιακών χορών 
Ξηρο�οτάµου, το Φεστιβάλ νεανικών συγκροτηµάτων του Καλού Αγρού, 
κ.λ.�. Παράλληλα θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε �ολιτιστικά γεγονότα �ου 
λαµβάνουν χώρα σε κοινότητες �ου ανήκουν σε όµορους ∆ήµους, ό�ως �.χ 
στο Βώλακα, στη Καλή Βρύση, στη Πετρούσα µε το µοναδικό �έτρινο 
θέατρο στο φαράγγι, κ.α. Στα τρία µεγάλα �ολιτιστικά γεγονότα της 
∆ράµας �ου είναι η Ονειρού�ολη, τα Ελευθέρια και το Φεστιβάλ ταινιών 
µικρού µήκους ∆ράµας θα γίνεται αναφορά στο ντοκιµαντέρ, για λόγους 
�ληρότητας της �αρουσίασης, η ο�οία όµως δεν θα ξε�ερνά το 15 – 20 % 
του συνολικού χρόνου. 
Το ντοκιµαντέρ θα έχει ηχητική �εριγραφή στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
και υ�οτιτλισµό σε �έντε διαφορετικές γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, 
Τούρκικα, Γερµανικά και Βουλγάρικα. 
Ο Ανάδοχος θα �ρέ�ει να �ροβλέψει στην �ροσφορά του: 
� τη σχεδίαση και  ανά�τυξη σεναρίου για την �αραγωγή 
� τη συγκέντρωση υλικού α�ό τις �εριοχές ενδιαφέροντος 
� την �ροετοιµασία κειµένων �ου θα �λαισιώνουν την �αραγωγή 
� τη δηµιουργία σεναρίου, �ροετοιµασία λήψεων, λήψεις και �ιθανών    

   συνεντεύξεων 
� τη δηµιουργία τίτλων, υ�ότιτλων  
� τη δηµιουργία κειµένου και αφήγηση 
� τη δηµιουργία ε�ένδυσης µε �ρωτότυ�η µουσική 
� την �ραγµατο�οίηση του µοντάζ σε Full High Definition 
� τη δηµιουργία τουλάχιστον 5 αντιγράφων σε dvds (µε φωτογραφία 

�άνω στην  
ε�ιφάνεια του και στο εξώφυλλο της θήκης του) και 5 αντιγράφων σε 
usb-stic  
 

∆ηµιουργία 2 (δύο) Promotional Video. 
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Το αντικείµενο αφορά στη δηµιουργία δύο βίντεο, �ου θα α�οτελούν 
�ρόσθετα εξειδικευµένα θεµατικά «συµ�ληρώµατα» του ντοκιµαντέρ �ου 
�εριγράφεται στο �αραδοτέο της Α φάσης αναδεικνύοντας τον οινικό 
τουρισµό, τον αθλητικό τουρισµό και τους αρχαιολογικούς – 
θρησκευτικούς χώρους. 
Η διάρκεια του κάθε ενός βίντεο θα είναι δεκα�εντάλε�τη. Τα promotional 
video θα ε�ιχειρηµατολογούν συµ�ληρωµατικά υ�έρ του να ε�ισκεφτεί 
κά�οιος την �εριοχή της ∆ράµας και θα �ροβάλλουν τους �ρόσθετους 
λόγους για τους ο�οίους µ�ορεί να �αρατείνει χρονικά την �αραµονή του 
σ’ αυτήν.    
Ειδικότερα θα αναφέρονται: 
α) Το �ρώτο στον Οινικό Τουρισµό καθώς και στους Αρχαιολογικούς και 
Θρησκευτικούς χώρους �ου υ�άρχουν στην �εριοχή και οι ο�οίοι θα 
αναδεικνύονται µε �ερίτεχνο τρό�ο ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
�ροτάσεις για τον υ�οψήφιο ε�ισκέ�τη. 
β) Το δεύτερο θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανε�ανάλη�της οµορφιάς 
της ∆ραµινή φύση, η ο�οία �ροσφέρει κατά τη διάρκεια όλων των ε�οχών 
του έτους ανεξάντλητες ευκαιρίες για δηµιουργική, υψηλού ε�ι�έδου 
καλλιτεχνική φωτογράφηση. Θα �αρέχει �ληροφορίες για �αράλληλες 
δραστηριότητες «φυσιολατρικού», «�ερι�ατητικού», «εκδροµικού» 
χαρακτήρα, καθώς και για δραστηριότητες �ου σχετίζονται µε την 
ιδιαίτερη ικανο�οίηση των �άντα αναγκαίων «γευστικών» ε�ιθυµιών. 
Τέλος θα κάνει ειδικότερη αναφορά στις ε�ιλογές Αθλητικού τουρισµού 
�ου υ�άρχουν στην �εριοχή µας (αιωρο�τερισµός, mountain bikes, 
enduro, κ.λ.�.).    
Και τα δύο βίντεο θα έχουν ηχητική �εριγραφή στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά και θα έχουν υ�οτιτλισµό σε �έντε διαφορετικές γλώσσες 
Ελληνικά, Αγγλικά, Τούρκικα, Γερµανικά και Βουλγάρικα.      
Ο Ανάδοχος θα �ρέ�ει να �ροβλέψει στην �ροσφορά του: 
� την σχεδίαση και  ανά�τυξη σεναρίου για την �αραγωγή 
� την συγκέντρωση υλικού α�ό τις �εριοχές ενδιαφέροντος 
� την �ροετοιµασία κειµένων �ου θα �λαισιώνουν την �αραγωγή 
� την δηµιουργία σεναρίου, �ροετοιµασία λήψεων, λήψεις και �ιθανών    

   συνεντεύξεις 
� τη δηµιουργία τίτλων, υ�ότιτλων  
� τη δηµιουργία κειµένου και αφήγηση 
� τη δηµιουργία ε�ένδυσης µε �ρωτότυ�η µουσική 
� τη �ραγµατο�οίηση του µοντάζ σε Full High Definition 
� τη δηµιουργία τουλάχιστον 5 αντιγράφων σε dvd (µε φωτογραφία 

�άνω στην  
   ε�ιφάνεια του και στο εξώφυλλο της θήκης του) και usb-stic  
 

Β΄ΦΑΣΗ  

∆ιοργάνωση συµµετοχής στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HELEXPO ∆ΕΘ) 
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Το αντικείµενο αφορά στην ενοικίαση και διαµόρφωση του χώρου στην 
έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ της Θεσσαλονίκης για δύο έτη µε σκο�ό την �ροβολή 
των �ολιτιστικών δρώµενων, του εναλλακτικού και όχι µόνο τουρισµού της 
∆ράµας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει εκθεσιακό χώρο τουλάχιστον 16µ2 µε 
όλον τον α�αραίτητο εξο�λισµό για την �ραγµατο�οίηση της έκθεσης 
(τρα�εζοκαθίσµατα, ο�τικοακουστικός εξο�λισµός �ροβολής του 
διαφηµιστικού �ροϊόντος, µουσική, µεταφορά εντύ�ων και λοι�ών 
ενηµερωτικών-διαφηµιστικών κλ�.) και την διαφηµιστική καταχώρηση 
στον κατάλογο των εκθετών της Φιλοξενίας για δύο έτη.  

∆ιοργάνωση ∆ιαφηµιστικής Καµ$άνιας 

Το αντικείµενο αφορά στην δηµιουργία διαφηµιστικής καµ�άνιας µε 
στόχο την �ροώθηση της εναλλακτικής τουριστικής �ρότασης. 
Η α�οστολή ενός δυνατού µηνύµατος – �ρόσκλησης µέσα α�ό �.χ. µια 
�ρωτότυ�η εικόνα – φωτογραφία η ο�οία θα καταχωρηθεί µε banner στο 
διαδίκτυο, σε banner δι�λής όψης στο ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» και σε 
έντυ�α �ανελλήνιας εµβέλειας. ∆ηµιουργία έντυ�ων φυλλαδίων και 
το�οθέτηση τους σε ε�ιλεγµένους χώρους ό�ως ξενοδοχεία, χώρους 
εστίασης (εν γένει), µεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία και κεντρικούς σταθµούς 
µεταφορικών µέσων  κλ� και σε info-kiosks άλλων �όλεων ύστερα και α�ό 
τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Όσον αφορά την διαδικτυακή διαφήµιση θα �ροβλέ�ονται: 
� µελέτη-έρευνα στην ο�οία θα αναλύονται τα µηνύµατα �ου θα 

�ροωθηθούν µε συγκεκριµένο τρό�ο-µέθοδο, σε συγκεκριµένη 
χρονική �ερίοδο 

� �ροωθητικές ενέργειες (τουλάχιστον 5 banners για Google Display 
Network) µέσω της Google σε PPC, GDM,& Remarketing για την 
ανάδειξη της δραµινής υ�αίθρου για ένα έτος 

Προβλέ�εται η �αραγωγή του συνόλου του έντυ�ου υλικού �ου α�αιτείται 
για τη διοργάνωση της διαφηµιστικής καµ�άνιας. Αναλυτικά θα 
�αραχθούν κατ΄ ελάχιστο τα εξής: 
� Σχεδίαση και �αραγωγή έγχρωµων αφισών, το�οθετηµένες σε 10 

στάσεις αστικών στην �όλη της Θεσσαλονίκης για ένα εξάµηνο (Μάϊο-
Οκτώβριο) µε διαστάσεις 110x160cm 

� Έντυ�ο 12σέλιδο, ανοικτό 24x34 cm, κλειστό 24x17 cm, µε καρφίτσα σε 
illustration χαρτί 150gr ή velvet, 20.000 τεµάχια (θεµατολογία κατό�ιν 
συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή �χ χάρτες, σηµεία ειδικού 
ενδιαφέροντος τουρισµού, �εζο�ορίας κλ�), σε δύο γλώσσες Ελληνικά 
και Αγγλικά. 

� Έντυ�ο 8σέλιδο, ανοικτό 24x34cm, κλειστό 24x17cm, µε καρφίτσα σε 
illustration χαρτί 150gr ή velvet, 20.000 τεµάχια (θεµατολογία κατό�ιν 
συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή �χ ιστορική αναδροµή, 
�ροϊόντα της �εριοχής ενδιαφέροντος) σε δύο γλώσσες Ελληνικά και 
Αγγλικά. 
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� Σχεδίαση και �αραγωγή banner �ροβολής, δύο όψεων, συνολικού 
εµβαδού 120m2 (15 m x 4 m x 2 όψης), µε το�οθέτηση στο σταθµό των 
ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» για ένα εξάµηνο (Μάϊο-Οκτώβριο). 

� Ολοσέλιδη έγχρωµη καταχώρηση σε τρία 3 �εριοδικά τουριστικού 
ενδιαφέροντος µε την µεγαλύτερη κυκλοφορία, ετήσιας έκδοσης. 

Συµ�ληρωµατικά: 

• Ο Ανάδοχος θα �ρέ�ει να �εριγράφει την υ�οστήριξη του έργου ε$ιτό$ου 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής �ροκειµένου να εξασφαλιστεί η 
α�αιτούµενη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και να 
υλο�οιηθεί η δράση στον βέλτιστο βαθµό ε�ιτυχίας. Για το λόγο αυτό θα 
�ρέ�ει να αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης του - τεχνική 
�εριγραφή του, �.χ. οι εργατοώρες ή/και οι ηµέρες �αρουσίας 
εκ�ροσώ�ων της οµάδας έργου στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. 

• Ο Ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί θα συµµετέχει σε συναντήσεις σχετικές µε 
το αντικείµενο του έργου, ό�ου κρίνεται α�αραίτητο α�ό την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Το αντικείµενο του Αναδόχου εξειδικεύεται στις �αρακάτω ενέργειες : 

Α) Παραδοτέα  Α’ Φάσης: 
� ∆ηµιουργία ηµίωρου Ντοκιµαντέρ 
� ∆ηµιουργία 2 Promotional Video δεκα�έντε λε�τών το καθένα 

Β) Παραδοτέα  Β’ Φάσης: 
� ∆ιοργάνωση συµµετοχής στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HELEXPO ∆ΕΘ) 

και καταχώρηση στον κατάλογο των εκθετών για δύο έτη 
� ∆ιοργάνωση ∆ιαφηµιστικής Καµ�άνιας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋ�ολογισµός του «έργου» ανέρχεται στο �οσό των σαράντα �έντε 
χιλιάδων, �εντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δεκα�έντε λε�τών (45.549,15 
€) αναλογούντος ΦΠΑ 23%: δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ 
και τριάντα λε�τών (10.476,30 €). Ο συνολικός ε�ιλέξιµος �ροϋ�ολογισµός 
ανέρχεται στο �οσό των �ενήντα έξι χιλιάδων είκοσι �έντε ευρώ και σαράντα 
�έντε λε�τών (56.025,45€) συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Το «έργο» 
συγχρηµατοδοτείται: 70% α�ό δηµόσια δα�άνη Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανά�τυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 4 Προσέγγισης LEADER και 30% 
δηµοτικής δα�άνης.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α ή 
ενώσεις αυτών ή κοινο�ραξίες φυσικών �ροσώ�ων της ηµεδα�ής ή της 
αλλοδα�ής �ου ασχολούνται µε την �αροχή σχετικών υ�ηρεσιών. Η �αροχή 
των υ�ηρεσιών �ου αφορά η �αρούσα δεν ε�ιφυλάσσεται µε νοµοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια συγκεκριµένη ε�αγγελµατική 
τάξη. 

ΑΔΑ: 7ΚΝΡΩ9Μ-ΝΥ4



Στην �ερί�τωση των ενώσεων δεν α�αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη 
νοµική µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλλουν �ροσφορά. Υ�οχρεούνται όµως 
να το �ράξουν σε �ερί�τωση ε�ιλογής, �ριν την υ�ογραφή 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 υ�οψήφιος ή �ροσφέρων, εις βάρος του ο�οίου υ�άρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική α�όφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 
�ερισσότερους α�ό τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό�ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
�αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, ό�ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της �ράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 �αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) α�άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
�ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω�αϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νοµιµο�οίηση εσόδων α�ό �αράνοµες δραστηριότητες, ό�ως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την �ρόληψη χρησιµο�οίησης του χρηµατο�ιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµο�οίηση εσόδων α�ό �αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας η ο�οία τρο�ο�οιήθηκε α�ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η ο�οία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τρο�ο�οιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
2.  Κάθε οικονοµικός φορέας α�οκλείεται α�ό τη συµµετοχή στη σύµβαση, 
όταν: 
α) Τελεί υ�ό �τώχευση, εκκαθάριση, �αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 
ή �τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση 
�ου �ροβλέ�εται α�ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, �τωχευτικού συµβιβασµού ή ο�οιαδή�οτε άλλη 
�αρόµοια διαδικασία �ροβλε�όµενη α�ό τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής α�όφασης �ου έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας ό�ου εκδόθηκε η α�όφαση, και η ο�οία 
δια�ιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την ε�αγγελµατική διαγωγή του. 
δ) Έχει δια�ράξει σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε�αγγελµατική του ιδιότητα 
�ου α�οδεδειγµένως δια�ιστώθηκε µε ο�οιοδή�οτε µέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή. 
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ε) ∆εν έχει εκ�ληρώσει τις υ�οχρεώσεις 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 εκ�ληρώσει τις υ�οχρεώσεις του όσον αφορά στην �ληρωµή 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 �αροχή των 
�ληροφοριών �ου α�αιτούνται κατ’ εφαρµογή του �αρόντος ή όταν δεν έχει 
�αράσχει τις �ληροφορίες αυτές. 
3.  Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως ε�αρκή α�όδειξη του ότι ο οικονοµικός 
φορέας δεν εµ�ί�τει στις �ερι�τώσεις �ου αναφέρονται στην �αράγραφο 1 και 
στην �αράγραφο 2 σηµεία α), β), γ), ε) και στ): 
α) για την �αράγραφο 1 και την �αράγραφο 2 σηµεία α), β) και γ), την 
�ροσκόµιση α�οσ�άσµατος �οινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου �ου εκδίδεται α�ό την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή �ροέλευσης του 
�ροσώ�ου αυτού, α�ό το ο�οίο �ροκύ�τει ότι �ληρούνται αυτές οι 
�ροϋ�οθέσεις. 
β) για την �αράγραφο 2 σηµεία ε) ή στ), �ιστο�οιητικό εκδιδόµενο α�ό την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
Σε �ερί�τωση �ου το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή �ιστο�οιητικό, ή 
�ου αυτό δεν καλύ�τει όλες τις �ερι�τώσεις �ου αναφέρονται στην 
�αράγραφο 1 και στην �αράγραφο 2 σηµεία α), β) ή γ), αυτό µ�ορεί να 
αντικαθίσταται α�ό ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη 
ό�ου δεν �ροβλέ�εται η ένορκη βεβαίωση, α�ό υ�εύθυνη δήλωση ενώ�ιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
ε�αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή �ροέλευσης 
Σε �ερί�τωση ένωσης �ροσώ�ων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Ε�ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται η εγγραφή του 
υ�οψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής 
µε την ο�οία να �ιστο�οιείται η άσκηση του ε�αγγέλµατός του. Το �ιστο�οιητικό ή η 
βεβαίωση αυτή �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στο άρθρο 45 �αρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το α�όσ�ασµα 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην ο�οία ο υ�οψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι 
(α) δεν έχει δια�ράξει κανένα σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί 
έκ�τωτος α�ό σύµβαση �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει 
τιµωρηθεί µε α�οκλεισµό α�ό τους διαγωνισµούς �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα. 

5. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό �τώχευση. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει 
εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση. Το 
�ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό αναγκαστική διαχείριση. Το �ιστο�οιητικό αυτό 
�ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
�ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 
Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο�οία ο υ�οψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο�οίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το α�ασχολούµενο α�ό αυτόν �ροσω�ικό.  

10.

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης �ου ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υ�εύθυνη ∆ήλωση της �ροηγουµένης �αραγράφου, α�ό τα 
ο�οία να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

11.
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, $ρέ$ει ε$ί 
$οινή α$οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ�οψήφιου 
Αναδόχου ενώ�ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο�οία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα. 

2. 

Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου �ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε�αγγελµατικό ή 
εµ�ορικό µητρώο. Το �ιστο�οιητικό ή η βεβαίωση αυτή �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ 
έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου �ου εκδίδεται 
α�ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή �ροέλευσης του 
�ροσώ�ου αυτού α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στο άρθρο 45 �αρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το α�όσ�ασµα ή 
το έγγραφο αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ�ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου δεν �ροβλέ�εται ένορκη 
δήλωση, υ�εύθυνη δήλωση ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού, στην ο�οία ο υ�οψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει ότι (α) δεν έχει δια�ράξει κανένα σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα, (β) δεν 
έχει κηρυχθεί έκ�τωτος α�ό σύµβαση �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και 
(γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε α�οκλεισµό α�ό τους διαγωνισµούς �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών 
του δηµόσιου τοµέα. 

5. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό �τώχευση ή ανάλογη κατάσταση �ου 
�ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού.  

9. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ�ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου δεν �ροβλέ�εται ένορκη 
δήλωση, υ�εύθυνη δήλωση ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού, στην ο�οία ο υ�οψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο�οίους ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α�ασχολούµενο α�ό αυτόν 
�ροσω�ικό.  

10. Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης �ου ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υ�εύθυνη ∆ήλωση της �ροηγουµένης �αραγράφου, α�ό τα 
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ο�οία να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

11. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Σε �ερί�τωση �ου στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α�ό τα �ιο 
�άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες 
τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, $ρέ$ει ε$ί $οινή α$οκλεισµού να ανα�ληρωθούν 
µε Ένορκη Βεβαίωση του υ�οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό�ου δεν 
�ροβλέ�εται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υ$εύθυνη ∆ήλωση του υ�οψήφιου 
Αναδόχου ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου 
στην ο�οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά 
µαζί µε την Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών». 

Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται η εγγραφή του 
υ�οψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας 
αρχής µε την ο�οία να �ιστο�οιείται η άσκηση του ε�αγγέλµατός του. Το �ιστο�οιητικό 
ή η βεβαίωση αυτή �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 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 εκ�ρόσω�οι κάθε άλλου νοµικού �ροσώ�ου δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στο άρθρο 45 �αραγρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το α�όσ�ασµα 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του υ�οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει δια�ράξει κανένα 
σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκ�τωτος α�ό σύµβαση 
�ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε α�οκλεισµό 
α�ό τους διαγωνισµούς �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

5. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό �τώχευση. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να 
έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού.  
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6. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση. Το 
�ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό αναγκαστική διαχείριση. Το �ιστο�οιητικό 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού.  

10. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του υ�οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο�οίους ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α�ασχολούµενο α�ό αυτόν 
�ροσω�ικό.  

11. 

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης �ου ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υ�εύθυνη ∆ήλωση της �ροηγουµένης �αραγράφου, α�ό τα 
ο�οία να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

12. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, $ρέ$ει ε$ί 
$οινή α$οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ�οψήφιου 
Αναδόχου ενώ�ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο�οία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Όλα τα έγγραφα α�ό τα ο�οία �ροκύ�τει η σύσταση και η εκ�ροσώ�ηση του 
υ�οψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των �ροβλε�όµενων στον νόµο διατυ�ώσεων 
δηµοσιότητας για τη σύσταση του υ�οψήφιου Αναδόχου, την τρο�ο�οίηση του 
καταστατικού του και τον διορισµό των εκ�ροσώ�ων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υ�οβάλλονται σε ε�ίσηµα αντίγραφα. 

2. Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα. 

3. Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι νόµιµοι εκ�ρόσω�οι ή 
διαχειριστές δεν έχουν  καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
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ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στο 
άρθρο 45 �αραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν 
α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. Βεβαίωση της ε�ο�τεύουσας αρχής, ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

5. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του υ�οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει δια�ράξει κανένα 
σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκ�τωτος α�ό σύµβαση 
�ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε α�οκλεισµό 
α�ό τους διαγωνισµούς �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

6. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό �τώχευση. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να 
έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση. Το 
�ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό αναγκαστική διαχείριση. Το �ιστο�οιητικό 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού. 

9. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

10. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού.  

11. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του υ�οψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο�οίους ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α�ασχολούµενο α�ό αυτόν 
�ροσω�ικό.  

12. 

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης �ου ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υ�εύθυνη ∆ήλωση της �ροηγουµένης �αραγράφου, α�ό τα 
ο�οία να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

13. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, $ρέ$ει ε$ί 
$οινή α$οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ�οψήφιου 
Αναδόχου ενώ�ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο�οία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
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Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

2. 

Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου �ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε�αγγελµατικό ή 
εµ�ορικό µητρώο. Το �ιστο�οιητικό ή η βεβαίωση αυτή �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ 
έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

3. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου �ου εκδίδεται 
α�ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή �ροέλευσης του 
�ροσώ�ου αυτού α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι νόµιµοι εκ�ρόσω�οι ή διαχειριστές 
του νοµικού αυτού �ροσώ�ου  δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου 
�ροβλέ�ονται στο άρθρο 45 �αραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρω�αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το α�όσ�ασµα ή το έγγραφο αυτό �ρέ�ει να έχει 
εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ�ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου δεν �ροβλέ�εται ένορκη 
δήλωση, υ�εύθυνη δήλωση ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού την ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του 
υ�οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει δια�ράξει 
κανένα σοβαρό ε�αγγελµατικό �αρά�τωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκ�τωτος α�ό 
σύµβαση �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε 
α�οκλεισµό α�ό τους διαγωνισµούς �ροµηθειών ή υ�ηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

5. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό �τώχευση ή ανάλογη κατάσταση �ου 
�ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

7. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει 
να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

8. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ�ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση �ου �ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό 
αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού. 

9. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση �ου 
�ροβλέ�εται στο δίκαιο της χώρας του. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

10. 

Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ�ιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου δεν �ροβλέ�εται ένορκη 
δήλωση, υ�εύθυνη δήλωση ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού, στην ο�οία ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος του 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

υ�οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους ο�οίους ο υ�οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
α�ασχολούµενο α�ό αυτόν �ροσω�ικό.  

11. 

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης �ου ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υ�εύθυνη ∆ήλωση της �ροηγουµένης �αραγράφου, α�ό τα 
ο�οία να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

12. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 
Σε �ερί�τωση �ου στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α�ό τα �ιο 
�άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες 
τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, $ρέ$ει ε$ί $οινή α$οκλεισµού να ανα�ληρωθούν 
µε Ένορκη Βεβαίωση του υ�οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό�ου δεν 
�ροβλέ�εται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υ$εύθυνη ∆ήλωση του υ�οψήφιου 
Αναδόχου ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου ε�αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου 
στην ο�οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά 
µαζί µε την Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών». 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινο�ραξίας �ρέ�ει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την �ερί�τωση (ηµεδα�ό/ αλλοδα�ό φυσικό �ρόσω�ο, 
ηµεδα�ό/ αλλοδα�ό νοµικό �ρόσω�ο, συνεταιρισµός). 

2.  

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας ό�ου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινο�ραξία  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του «Έργου» �ου 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υ�εύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας   

− να ορίζεται κοινός εκ�ρόσω�ος της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας και των µελών της για 
τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκ�ροσώ�ηση της Ένωσης / 
Κοινο�ραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  

Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας α�ό το ο�οίο 
να �ροκύ�τει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινο�ραξία, και 
− στο ∆ιαγωνισµό. 
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Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
1. ∆ικαιολογητικά �ου εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υ�οχρεωτικά α�ό ε�ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση 
1. Η Ένωση δεν υ�οχρεούται α�ό την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να �εριβληθεί 

ιδιαίτερη νοµική µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλει Προσφορά. Ωστόσο 
στην �ερί�τωση �ου της ανατεθεί το Έργο, θα υ�οχρεωθεί α�ό την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να �εριβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό 
�ου αυτό είναι αναγκαίο για την ικανο�οιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υ�οβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε �ερί�τωση κατακύρωσης του «Έργου» 
στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι �λήρους εκτέλεσης της 
Σύµβασης. 

3. Σε �ερί�τωση �ου εξαιτίας ανικανότητας για ο�οιοδή�οτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινο�ραξίας δεν µ�ορεί να αντα�οκριθεί στις υ�οχρεώσεις του 
ως µέλους της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µ�ορούν να εκ�ληρωθούν α�ό τα 
ενα�οµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινο�ραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να �αράγει όλα τα έννοµα α�οτελέσµατά της µε 
την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκ�λήρωσης των συµβατικών όρων 
α�ό τα ενα�οµείναντα Μέλη θα εξετασθεί α�ό την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
η ο�οία και θα α�οφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
α�οφασίσει ότι τα ενα�οµείναντα Μέλη δεν ε�αρκούν να εκ�ληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε �ροσόντα αντίστοιχα του Μέλους �ου 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 
ωστόσο, �ρέ�ει να εγκριθεί α�ό 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: 
 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης διαφηµιστικών υπηρεσιών σύµφωνα µε 

πρότυπο ή/και προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) ό�ως αυτό ορίζεται α�ό 
την �αράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 3688/08. 
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1.1 ∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε 
 επιχειρηµατική δοµή 
 τοµείς δραστηριότητας 

προϊόντα και υπηρεσίες 
 

1.2 1.2 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    

 

1.3 Σχέδιο δράσης – Τεχνική Περιγραφή ό�ου αναλυτικά θα 
�εριγράφονται: 

• Η µεθοδολογία υλο�οίησης / οργάνωσης του «έργου», η �ληρότητα / 
�οιότητα των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών – �αραδοτέων & τα Εργαλεία 
Υ�οστήριξης  

• Το χρονοδιάγραµµα υλο�οίησης – η Οργάνωση �αραδοτέων – η 
∆ηµοσιότητα – οι Πρόσθετες Υ�ηρεσίες 

 

2  Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε �αρόµοιες ή συναφείς 
δραστηριότητες.  
 
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 (3) κυριότερων συναφών δραστηριοτήτων που εκτέλεσε 
κατά τα τελευταία έτη συνοδευόµενη α�ό σχετική βεβαίωση του Εργοδότη 
(δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισµούς), επισηµαίνοντας τα έργα που 

καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. 
 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 
Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(�ροϋ�ολογισµός) 
        

 

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: 
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• 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 

• Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υ�οψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

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

• 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 υ�ογραφής του υ�ογράφοντα. Σε �ερί�τωση 
Νοµικού Προσώ�ου οι Υ�. ∆ηλώσεις υ�ογράφονται α�ό τον νόµιµο 
εκ�ρόσω�ο ή α�ό ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα �ρος τούτο εκ�ρόσω�ο (στην 
�ερί�τωση αυτή �ροσκοµίζεται ε�ικυρωµένο αντίγραφο του οικείου 
εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υ�οβολή της �ροσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος α�οδέχεται 
ανε�ιφύλακτα τους όρους της �αρούσας 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………(∆/νση)……………………………………... 
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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 �ροσφορές: 
Υ�οβάλλονται µε τον τρό�ο �ου καθορίζεται στην �αρούσα διακήρυξη και 
φέρουν, τη µονογραφή του �ροσφέροντα κατά φύλλο. 
Υ�οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο�οιαδή�οτε άλλη γλώσσα της 
Ευρω�αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α�ό ε�ίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Σε �ερί�τωση διαφωνίας υ�ερισχύει η ε�ίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο�οιητικά αλλοδα�ών αρχών 
γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α�ό ε�ίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των �ροσφορών θα �ρέ�ει να έχουν 
συνταχθεί ή να έχουν ε�ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε�ί 
�οινή α�οκλεισµού. 
Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν �αράτυ�ες διορθώσεις 
(σβησίµατα, διαγραφές, �ροσθήκες κτλ.). Αν υ�άρχουν διορθώσεις, 
�ροσθήκες κτλ. θα �ρέ�ει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυ�ωτικής µηχανής 
και µονογραµµένες α�ό τον �ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε�ιτρο�ή 
∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κτλ. και 
γενικά θα ε�ιβεβαιώνει ότι έγιναν �ριν α�ό την α�οσφράγιση της 
�ροσφοράς. 
Αφορούν ολόκληρο το έργο. 

  
Ε�ι�λέον: 

Αντι�ροσφορά ή τρο�ο�οίηση της �ροσφοράς ή �ρόταση �ου κατά την 
κρίση της Ε�ιτρο�ής εξοµοιώνεται µε αντι�ροσφορά, είναι α�αράδεκτη και 
δεν λαµβάνεται υ�όψη. 
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό �ρέ�ει να αναφέρουν στην �ροσφορά τους, 
ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους 
αυτή θεωρείται, ότι υ�άρχει µε την υ�οβολή της �ροσφοράς και χωρίς την 
αναφορά της σ’ αυτή. Εξάλλου, µε την υ�οβολή της �ροσφοράς θεωρείται 
βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι α�ολύτως ενήµεροι α�ό κάθε �λευρά 
των το�ικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κτλ και ότι έχουν µελετήσει 
όλα τα στοιχεία �ου �εριλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 
Εναλλακτικές �ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και α�ορρί�τονται ως 
α�αράδεκτες. 

 

∆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. 
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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 δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, 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 υ�οψήφιου Αναδόχου.  

 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Ε�ιλογή Αναδόχου του έργου  
«Προβολή και $ροώθηση $ρότασης εναλλακτικού τουρισµού 
για την δραµινή ύ$αιθρο» 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΑΚΗΡΥΞΗΣ: XX/2014 
 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΡΑΜΑΣ……………………………………………... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : XX / XX /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 ε�ιµέρους φάκελοι αναγράφουν την ε�ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
υ�οψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου 
(�.χ. ∆ικαιολογητικά κ.λ.�.). 
Σε �ερί�τωση Ένωσης/ Κοινο�ραξίας �ρέ�ει να αναγράφονται η �λήρης 
ε�ωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
Α�αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων �ου είναι δυνατόν να 
α�οσφραγιστούν και να ε�ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται 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 
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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 α�ορρί�τονται ως 
α�αράδεκτες. 
Εάν υ�οβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υ�όψη. Ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος, ο ο�οίος θα υ�οβάλλει τέτοιας φύσης �ροτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καµία �ερί�τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε�ικαλεστεί λόγους 
�ροσφυγής κατά της α�όρριψης των �ροτάσεων αυτών. 
 

Τιµές Προσφορών  

Οι τιµές των Προσφορών αφορούν στο σύνολο της α�οκηρυσσόµενης 
εργασίας και θα εκφράζονται σε % έκ�τωση του �ροϋ�ολογισµού.  
Οι τιµές των �ροσφορών δεν υ�όκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς. Σε �ερί�τωση �ου ζητηθεί �αράταση της διάρκειας της 
Προσφοράς, οι υ�οψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστο�οίηση 
της συγκατάθεσής τους για την �αράταση αυτή, να υ�οβάλλουν νέους �ίνακες 
τιµών ή να τους τρο�ο�οιήσουν. 
∆εν γίνονται δεκτές �ροσφορές για µέρος του «Έργου» ή µε διαφορετικά 
�οσοστά έκ�τωσης ανά φάση υλο�οίησης του «Έργου». 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται  έως την XX/XX/2014, ηµέρα ΧΧΧΧΧ και ώρα 
ΧΧΧΧ �.µ. στο �ρωτόκολλο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ∆ΗΜΟΣ 
∆ΡΑΜΑΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 66100 ∆ΡΑΜΑ. 
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Οι $ροσφορές $ου θα υ$οβληθούν µετά την $αρα$άνω ηµεροµηνία και ώρα 
είναι εκ$ρόθεσµες, δεν $αραλαµβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά 
ε$ιστρέφονται.  

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 
τρεις  (3) µήνες α�ό την ε�όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υ�οβολής τους. Προφορές �ου ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος 
α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες. Η ισχύς της �ροσφοράς µ�ορεί να �αραταθεί, 
εφόσον ζητηθεί α�ό την Αναθέτουσα Αρχή �ριν α�ό τη λήξη της, για 
διάστηµα ενός (1) µηνός κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του διαγωνισµού στον ανάδοχο µ�ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της �ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον �ροσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 
α�οδεχτεί.  
Οι υ�οψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να α�οσύρουν την Προσφορά 
τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε �ερί�τωση �ου η Προσφορά ή 
µέρος της α�οσυρθεί, ο υ�οψήφιος Ανάδοχος υ�όκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

 α�ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
 κατά�τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ�ωση ή 
δικαστική ενέργεια. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη διατίθεται α�ό το Αυτοτελές Τµήµα Το�ικής Οικονοµικής 
Ανά�τυξης του ∆. ∆ΡΑ-ΜΑΣ, οδός Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα. 
Πληροφορίες Καγκασίδου Μαρία, Τηλ.: 2521350741, Fax: 2521020000, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να �αραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία 
του διαγωνισµού �ου διατίθενται. Η �αραλαβή των τευχών α�ό τον 
ενδιαφερόµενο µ�ορεί να γίνει µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιριών κατ΄ ε�ιλογή, δα�άνη και ευθύνη του ενδιαφερόµενου 
χωρίς η υ�ηρεσία να φέρει ευθύνη για τη έγκαιρη α�οστολή και άφιξή τους σε 
αυτόν. 
 
Ε�ίσης, µ�ορούν να α�οκτούν την �ροκήρυξη και το έντυ�ο οικονοµικής 
�ροσφοράς α�ό την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimos-dramas.gr . Στην 
�ερί�τωση αυτή �αρακαλούνται να αναφέρουν σχετικά στο Αυτοτελές Τµήµα 
Το�ικής Οικονοµικής Ανά�τυξης, ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωσή τους για 
�ιθανές εξελίξεις του διαγωνισµού. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να ζητούν εγγράφως, συµ�ληρωµατικές 
διευκρινίσεις για το �εριεχόµενο της �αρούσας �ροκήρυξης α�ό την 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 66100 
∆ΡΑΜΑ, υ�εύθυνη υ�άλληλος, Καγκασίδου Μαρία τηλ.: 2521350741, Fax: 
2521020000, E-mail: mkaga@dimosdramas.gr , έως και την �ροηγούµενη ηµέρα 
α�ό αυτή της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των �ροσφορών.  
 

Γρα�τές α�αντήσεις της υ�ηρεσίας ε�ί ερωτήσεων των ενδιαφεροµένων θα 
κοινο�οιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους �ου �αρέλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού, α�οκλειστικά και µόνον µέσω email – fax.  Οι διαγωνιζόµενοι 
δεν δικαιούνται να ε�ικαλούνται �ροφορικές α�αντήσεις ή διευκρινίσεις της 
υ�ηρεσίας �ου διεξάγει τον διαγωνισµό. 
 

Μετά την κατάθεση και την α�οσφράγιση των �ροσφορών, διευκρινίσεις, 
τρο�ο�οιήσεις ή α�οκρούσεις όρων της �ροκήρυξης ή των �ροσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες. Η αρµόδια Ε�ιτρο�ή 
∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει α�ό 
τον �ροσφέροντα την �αροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το �εριεχόµενο της 
�ροσφοράς του. Στην �ερί�τωση αυτή, η �αροχή των συγκεκριµένων 
διευκρινίσεων είναι υ�οχρεωτική για τον �ροσφέροντα και δεν θεωρείται 
αντι�ροσφορά ούτε διαδικασία βελτίωσης της �ροσφοράς. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε �ροσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται υ�οχρεωτικά και ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού α�ό εγγυητική ε�ιστολή ύψους 2% του �ροϋ�ολογισµού του 
«έργου» ήτοι 911,00 € µη συµ�εριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής εκδίδεται α�ό αναγνωρισµένο τρα�εζικό ή 
�ιστωτικό  ίδρυµα �ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα  και �εριλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Ο εκδότης. 
3. Το �οσό �ου καλύ�τει η εγγύηση. 
4. Η �λήρης ε�ωνυµία και η διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου υ�έρ του 

ο�οίου εκδίδεται η εγγύηση. 
5. Ο τίτλος του «Έργου», για το ο�οίο δίδεται η εγγύηση. 
6. Ο αριθµός της διακήρυξης 
7. Η υ�ηρεσία �ρος την ο�οία α�ευθύνεται: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
8. Ο αριθµός της εγγύησης. 
9. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ ένα (1) µήνα µετά τον χρόνο λήξης 

ισχύος της �ροσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας. 
10. Ότι η εγγύηση �αρέχεται ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, ο δε εκδότης 

�αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
11. Ότι το �οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υ�ηρεσίας �ου 

διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία α�ό µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης, εντός τριών (3) ηµερών α�ό 
την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση. 
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12. Ότι σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσόν της κατά�τωσης  
υ�όκειται σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η εγγύηση συµµετοχής του διαγωνιζοµένου �ου θα ε�ιλεγεί ως ανάδοχος 
ε�ιστρέφεται µετά την κατάθεση της �ροβλε�όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και εντός �έντε (5) εργάσιµων ηµερών. Οι εγγυητικές ε�ιστολές συµµετοχής 
των υ�ολοί�ων διαγωνιζοµένων ε�ιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) 
ηµερών α�ό την ηµεροµηνία υ�ογραφής της σύµβασης  µε τον ανάδοχο. 
Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος στον ο�οίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 
αρνηθεί να υ�ογράψει εµ�ροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική 
Ε�ιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υ�ογραφή της σύµβασης ή να 
εκ�ληρώσει εµ�ρόθεσµα ο�οιαδή�οτε άλλη υ�οχρέωσή του �ου α�ορρέει α�ό 
τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκ�τωτος, ο�ότε η Εγγύηση 
Συµµετοχής κατα�ί�τει αυτοδικαίως υ�έρ του δήµου ∆ράµας. 
Στην �ερί�τωση Ένωσης/ Κοινο�ραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής �εριλαµβάνει 
και όρο ότι αυτή καλύ�τει τις υ�οχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινο�ραξίας. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η διενέργεια του διαγωνισµού θα �ραγµατο�οιηθεί στο ∆ήµο ∆ράµας, οδός 
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα, στις XX/XX/2014 ηµέρα ΧΧΧΧΧΧ και 
ώρα ΧΧΧΧ $.µ. στην Αίθουσα ∆ηµο�ρασιών του ∆. ∆ράµας.  
Η διαδικασία α�οσφράγισης των �ροσφορών και ανακοίνωσης του 
α�οτελέσµατος θα γίνει σύµφωνα µε τα �αρακάτω :  
1.  Η Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την �αραλαβή, α�οσφράγιση και 

αξιολόγηση των �ροσφορών, �ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
α�οσφράγισης των �ροσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα �ου ορίζεται α�ό 
την �ροκήρυξη. 
Η α�οσφράγιση γίνεται µε την �αρακάτω διαδικασία �ου αφορά  
διαγωνισµό �ου γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Α�οσφραγίζεται 
ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται   α�ό την Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού  
όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φακέλου των δικαιολογητικών. Ο 
φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς  δεν α�οσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται α�ό την Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού µέχρι να κριθεί ότι η 
�ροσφορά  είναι σύµφωνη µε τα α�αιτούµενα δικαιολογητικά και την 
τεχνική �εριγραφή της διακήρυξης.  

2. Μετά την α�οσφράγιση των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού 
�ροβαίνει στην καταχώρηση αυτών �ου υ�οβάλλουν �ροσφορές, καθώς 
και των δικαιολογητικών �ου υ�έβαλαν σε �ρακτικό το ο�οίο υ�ογράφει.    

3. Μετά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
συντάσσεται το σχετικό �ρακτικό και ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες.  
Σε νέα συνεδρίαση καλούνται οι διαγωνιζόµενοι, των ο�οίων οι �ροσφορές 
έγιναν δεκτές στον διαγωνισµό, για την α�οσφράγιση των οικονοµικών 
�ροσφορών. 

4. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος �ου �ροσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή. 
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5. Κατά τη διαδικασία α�οσφράγισης των �ροσφορών (δικαιολογητικών και 
οικονοµικών)   δικαιούνται να �αρίστανται οι νόµιµοι εκ�ρόσω�οι των 
διαγωνιζοµένων, α�οδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά �ερί�τωση 
νόµιµα �αραστατικά. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών $ου θα δια$ιστωθεί µετά α$ό 
έλεγχο, θα συνε$άγεται την α$όρριψη της $ροσφοράς. 
Προσφορές �ου �αρουσιάζουν, κατά την κρίση της Ε�ιτρο�ής ∆ιαγωνισµού, 
ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους και τις �ροδιαγραφές της διακήρυξης 
α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες.  Α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης 
�ου χαρακτηρίζονται α�ό την �αρούσα ως α�αράβατοι όροι συνε�άγονται 
την α�όρριψη των �ροσφορών. 
Προσφορά µε χρόνο �αράδοσης µεγαλύτερο α�ό τον �ροβλε�όµενο θα 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. Προσφορά �ου ορίζει µικρότερο α�ό το 
ζητούµενο χρόνο ισχύος α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. Προσφορά �ου είναι 
αόριστη και ανε�ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ�ό αίρεση, α�ορρί�τεται ως 
α�αράδεκτη.  
Σε �ερί�τωση �ου κατά τη διαδικασία ελέγχου των �ροσφορών �ροκύψουν 
α�ορρίψεις τους για ο�οιοδή�οτε λόγο, η αρµόδια Ε�ιτρο�ή συντάσσει 
�ρακτικό στο ο�οίο τεκµηριώνει την α�όρριψη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται µε α�όφαση των αρµοδίων οργάνων της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Η ανακοίνωση  της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα 
γίνει εγγράφως α�ό την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ο ο�οίος καλείται για την 
υ�ογραφή της σύµβασης, ό�ως αναφέρεται στα ε�όµενα, εντός δέκα ηµερών 
α�ό την α�οστολή σε αυτόν της σχετικής κατακυρωτικής ε�ιστολής.  
Σε �ερί�τωση �ου αυτός δεν �ροσέλθει να υ�ογράψει την σύµβαση µέσα στην 
�ροκαθορισµένη �ερίοδο, κατα�ί�τει η εγγυητική συµµετοχής του. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του 
διαγωνισµού, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον α�ό τους ακόλουθους 
λόγους: 

1. Εάν δεν ενδιαφέρεται �λέον για την εκτέλεση του «έργου». 
2. Εάν λήξει η ισχύς των �ροσφορών και δεν δοθούν α�ό τους 

διαγωνιζοµένους οι α�αιτούµενες �αρατάσεις. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υ�ογραφεί σύµβαση. 
Τυχόν υ�οβολή σχεδίων σύµβασης α�ό τους υ�οψήφιους µαζί µε τις 
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�ροσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ. 
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους �ου 
�εριλαµβάνονται στη διακήρυξη και την �ροσφορά του αναδόχου, θα 
διέ�εται α�ό το ισχύον ∆ίκαιο και δεν µ�ορεί να �εριέχει όρους αντίθετους 
�ρος το �εριεχόµενο της �αρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των 
�αραρτηµάτων της εκτός �ροφανών ή �ασίδηλων �αραδροµών. Για θέµατα, 
�ου δεν θα ρυθµίζονται ρητώς α�ό τη σύµβαση και τα �αραρτήµατα αυτής ή 
σε �ερί�τωση �ου ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υ�όψη κατά σειρά   η �αρούσα διακήρυξη 
και η �ροσφορά του αναδόχου, εφαρµοζόµενων ε�ίσης συµ�ληρωµατικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
Ο ανάδοχος στον ο�οίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υ�οχρεούται να 
�ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α�ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης, για υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης �ροσκοµίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της ο�οίας αντιστοιχεί σε �οσοστό 5% του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος, µη συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  ε�ιστρέφεται µετά την οριστική 
�αραλαβή του «Έργου». 
Αν �εράσει η �ροθεσµία των δέκα (10) ηµερών, �ου ορίζεται �αρα�άνω, χωρίς 
ο ανάδοχος να έχει �αρουσιαστεί για να υ�ογράψει τη σύµβαση, ή �ροσέλθει 
αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού 
ορίου, κηρύσσεται  έκ�τωτος και κατα�ί�τει υ�έρ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη  διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή 
την �ερί�τωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ α�οφασίζει την ανάθεση της 
σύµβασης στον ε�όµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο, ό�ως ήδη έχει 
αναφερθεί στη �αράγραφο 18 της �αρούσας. Η α�όφαση αυτή λαµβάνεται εις 
βάρος του έκ�τωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την α�οκατάσταση κάθε 
ζηµιάς της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό �ου θα �αραχθεί στο �λαίσιο του «Έργου» είτε α�ό τον 
Ανάδοχο, είτε α�ό τις συµ�ράττουσες εταιρίες σε �ερί�τωση ένωσης 
�ροσώ�ων, είτε α�ό τρίτους για λογαριασµό του Αναδόχου ή της ένωσης 
�ροσώ�ων, θα �αραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα �νευµατικά 
δικαιώµατα για την µε ο�οιονδή�οτε τρό�ο, χρήση και εκµετάλλευση του 
υλικού αυτού ανήκουν α�εριορίστως και α�οκλειστικώς στην Αναθέτουσα 
Αρχή, του Αναδόχου �αραιτούµενου ε�ί του �αρα�άνω δικαιώµατος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η �ληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του «Έργου» θα γίνεται για το σύνολο 
των υ�ηρεσιών �ου �εριλαµβάνονται στη σύµβαση και �ραγµατο�οιείται σε 
δύο δόσεις ως εξής: 
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� Η �ρώτη δόση ύψους 40% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε την 
ολοκλήρωση της Α φάσης υλο�οίησης. 

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

 

Οι �ληρωµές, στο �λαίσιο της σύµβασης, θα �ραγµατο�οιούνται ανά φάση 
υλο�οίησης, ό�ως θα ορίζεται αναλυτικά στην σχετική σύµβαση µεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, µε την έκδοση α�ό την αρµόδια 
Ε�ιτρο�ή, η ο�οία ορίζεται µε α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 �ερί�τωση �ου κά�οια φάση του «Έργου» διακο�εί οριστικά όχι α�ό 
υ�αιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ αλλά για αντικειµενικούς λόγους �ου 
σχετίζονται µε το έργο, η αρµόδια ε�ιτρο�ή συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης 
τµήµατος του «Έργου» �ου αντιστοιχεί στο υλο�οιηθέν αντικείµενο και κατ’ 
αναλογία το οφειλόµενο τίµηµα στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  
 Η �ληρωµή θα γίνει µε την �ροσκόµιση των νοµίµων �αραστατικών και 
δικαιολογητικών �ου �ροβλέ�ονται α�ό τις ισχύουσες διατάξεις του 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αρµόδιας ε�ιτρο�ής καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού �ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α�ό τις υ�ηρεσίες της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ �ου διενεργούν τον έλεγχο και την �ληρωµή. 
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των �αραστατικών υ�όκεινται σε 
�αρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Ε�ίσης οι δα�άνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης στον τύ�ο βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την �αρ.5 του 
άρθρου 6 του Ν. 3548/07. 
Η �ληρωµή του αναδόχου, θα γίνει  εντός �ροθεσµίας �ου ορίζεται α�ό τις 
διατάξεις του άρθρου �ρώτου του ν.4152/2013. 
Ε�ισηµαίνεται ότι η υ�οβολή του τιµολογίου  δεν µ�ορεί να γίνει �ρο της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του �ρωτοκόλλου οριστικής �αραλαβής. 
Ο ∆ΗΜΟΣ υ�οχρεούται ως ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στην �αροχή όλων των 
α�αραίτητων στοιχείων για την υ�οστήριξη του έργου του Αναδόχου. 
 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ υ�οχρεούται ως ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στην �αροχή όλων των διαθέσιµων 
στοιχείων για την υλο�οίηση του Έργου Παροχής Υ�ηρεσιών. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του «Έργου» ο ανάδοχος θα �ρέ�ει να συνεργάζεται 
στενά µε την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υ�οχρεούται δε να λαµβάνει υ�όψη του 
ο�οιεσδή�οτε �αρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του «Έργου». Ο 
ανάδοχος υ�οχρεούται να �αρίσταται σε υ�ηρεσιακές συνεδριάσεις �ου 
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αφορούν το «Έργο» (τακτικές και έκτακτες), �αρουσιάζοντας τα α�αραίτητα 
στοιχεία για την α�οτελεσµατική λήψη α�οφάσεων.  
Ο ανάδοχος θα είναι �λήρως και α�οκλειστικά µόνος υ�εύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως �ρος το α�ασχολούµενο α�ό αυτόν 
�ροσω�ικό για την εκτέλεση των υ�οχρεώσεων της σύµβασης. Σε �ερί�τωση 
ο�οιασδή�οτε �αράβασης ή ζηµιάς �ου �ροκληθεί σε τρίτους υ�οχρεούται 
µόνος αυτός �ρος α�οκατάσταση της. 
Σε �ερί�τωση ανωτέρας βίας, η α�όδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο ο�οίος υ�οχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες α�ό τότε �ου 
συνέβησαν τα �εριστατικά �ου συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να �ροσκοµίσει στην υ�ηρεσία τα α�αραίτητα α�οδεικτικά 
στοιχεία. 
 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ανάδοχος µετά την ανάθεση του «Έργου» δεν έχει δικαίωµα, χωρίς 
�ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση, να αναθέσει ο�οιοδή�οτε µέρος ή το 
σύνολο του «Έργου» υ�εργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό �ρόσω�ο, το 
ο�οίο δεν είχε αναφέρει στην �ροσφορά του. 
Σε �ερί�τωση α�οδεδειγµένης διακο�ής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
υ�εργολάβο/υ�εργολάβους, η εκτέλεση του «Έργου» θα συνεχίζεται α�ό τον 
ανάδοχο ή α�ό νέο συνεργάτη/ υ�εργολάβο µε σκο�ό την �λήρη υλο�οίηση 
του «Έργου», µετά α�ό �ροηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ. 
Σε κάθε �ερί�τωση, την �λήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του «Έργου», 
φέρει α�οκλειστικά ο ανάδοχος. 
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος θα αναλάβει την υ�οχρέωση να τηρήσει εµ�ιστευτικές και να µη 
γνωστο�οιήσει σε ο�οιονδή�οτε τρίτο, ο�οιαδή�οτε έγγραφα ή �ληροφορίες 
�ου θα �εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υ�ηρεσιών και την 
εκ�λήρωση των υ�οχρεώσεων του. Ε�ίσης θα αναλάβει την υ�οχρέωση να µην 
γνωστο�οιήσει µέρος ή το σύνολο του «Έργου» �ου θα εκτελέσει χωρίς την 
�ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο ανάδοχος του «Έργου» και η Αναθέτουσα Αρχή θα �ροσ�αθούν να 
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά �ου τυχόν θα �ροκύψει στις µεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  
Ε�ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας,  εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο θα  είναι 
�άντοτε το ισχύον. 
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   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                           

      Ο Ανα�λ. Προϊστάµενος του Αυτοτελούς  

Η Συντάκτης           Τµήµατος Οικονοµικής Ανά�τυξης 

 

Μαρία Καγκασίδου         Αριστείδης Γιαννάκου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Σχέδιο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(υ�όδειγµα) 

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

……………………. 

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

……………………. 

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

……………………. 

ΤΗΛ:……………………………………………………………………………………

……………………. 

ΦΑΞ:……………………………………………………………………………………

……………………. 

ΕMAIL:…………………………………………………………………………………

…………………….. 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για το έργο µε τίτλο  
«Προβολή και $ροώθηση $ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την 

δραµινή ύ$αιθρο» 
  

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης   της ανωτέρω �ροµήθειας 
 

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

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
                                 …………………….. %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
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       ∆ράµα …./…./2014 
 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

              (υ�ογραφή – σφραγίδα) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 
Κατάστηµα............................................................................................. 
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  
  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 911,00 
  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα 
ε�ιστολή ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, έως  του �οσού των εννιακοσίων έντεκα ευρώ και 
µηδέν λε�τών (911,00) ευρώ υ�έρ 
τ…………………..........…………........................................................ 
∆/νση............................................................................................................. για τη 
συµµετοχή τ…. στον διενεργούµενο διαγωνισµό της   
................................................................... για το έργο µε τίτλο «Προβολή και 
�ροώθηση �ρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την δραµινή ύ�αιθρο» 
σύµφωνα µε την υ�΄ αριθµ. ..................... ∆ιακήρυξη σας. 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. �ου 
α�ορρέουν α�ό τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την 
α�λή έγγραφη ειδο�οίηση σας. 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό 
έγγραφο της Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υ�οβληθεί �ριν α�ό την ηµεροµηνία λήξης της. 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε 
�άγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τρά�εζας................................................................................ 
Κατάστηµα............................................................................................. 
Ηµεροµηνία Έκδοσης.............................................................................. 
Ευρώ.................................………………………………………………………………
… 
 

Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  
  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, του �οσού των ...........................................ευρώ, υ�έρ τ.. 
……………………………… ∆/νση  
..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των 
όρων της    σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………………… για το έργο µε τίτλο «Προβολή και �ροώθηση �ρότασης 
εναλλακτικού τουρισµού για την δραµινή ύ�αιθρο». 
 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω  �ου 
α�ορρέουν α�ό την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή 
έγγραφη ειδο�οίησή σας. 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό 
έγγραφο της Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υ�οβληθεί �ριν α�ό την ηµεροµηνία λήξης της. 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε 
�άγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 
 

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