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Σάπες, 4/4/2019 
 

 
 
 
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural 
heritage of Bulgarian - Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST», του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχων, συνολικού 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού Τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000 €) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με 

τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών» 

Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Β, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν 

προσφορά για κάθε αντικείμενο του Πίνακα ξεχωριστά είτε για το σύνολό του. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική 

προσφορά) ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή μέσω Courier μέχρι την Πέμπτη 25 

Απριλίου 2019, και ώρα 14.00, στα γραφεία της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα 

Αθήνας), Λεωφ. Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την 

καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 

το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 

 
 

Δ/νση:  ΠΑΠΑΔΗΜΑ 70,  
Τ.Κ : 69300, ΣΑΠΕΣ 

Τηλ: 21303519014 
Πληρ/ρίες: κ. Μπεκιαρίδης Γιώργος 
E-mail: acc.greece@gmail.com 
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Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και όλα τα ποσά 

που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ. 

Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της θα είναι αναρτημένα στον στην επίσημη ιστοσελίδα της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών 

(www.activecitizens.eu/el) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

 

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της πόλης των Σαπών «Ελεύθερη 

Άποψη». 

 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι: 

 

ΤΜΗΜΑ  Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Τεύχος Διακήρυξης 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08/10/2019. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

Ημερομηνία και ώρα 
διαγωνισμού: 

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, και ώρα 14.00 

Τόπος Διαγωνισμού: 
Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. 
Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή 

 
 
 
Περιεχόμενα: 
   

ΤΜΗΜΑ  Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ  Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Αριθμός Διακήρυξης Αρ. απόφασης Δ.Σ. 84/29-03-2019 

Είδος διαγωνισμού  Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
οικονομικά προσφορά.   

Αντικείμενο 

Αντικείμενο των Αναδόχων θα είναι η «Παροχή γενικών 
υπηρεσιών».  
Πιο αναλυτικά, τα προς ανάθεση αντικείμενα είναι:  
v Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 

κατάρτισης στην Ελλάδα στο αντικείμενο της «Παραδοσιακής 
μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines» για 
20 άτομα 

v Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 
κατάρτισης στην Βουλγαρία στο αντικείμενο της «Παραδοσιακής 
μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines» για 
20 άτομα 

v Οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής 10 ατόμων στα 
θεματικά φεστιβάλ “Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - 
Traditional culinary and wines” στην Αλεξανδρούπολη και στο 
Χάσκοβο της Βουλγαρίας  

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για 
το σύνολο των αντικειμένων κάθε ομάδας του Πίνακα 1 (κατά 
ανώτατο όριο τις 31.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) είτε 
για οποιοδήποτε από τα αντικείμενα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου 
αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Καταληκτική ημερομηνία / 
ώρα υποβολής προσφορών Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, και ώρα 14.00 

Τόπος Διαγωνισμού: Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. 
Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή 

Ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών Τρίτη 30 Απριλίου 2019, και ώρα 13.00 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος 
(08/10/2019). Η διάρκεια της σύμβασης με τους Αναδόχους μπορεί 
να παραταθεί, αν από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος 
δοθεί παράταση (για το ίδιο φυσικό αντικείμενο και χωρίς 
οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή.) 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί 
αναλύονται στα Τμήματα Α & Β της παρούσας προκήρυξης.  
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ΤΜΗΜΑ B: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχων για την 
«Παροχή γενικών υπηρεσιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας 2014 – 2020 (European Territorial Cooperation 
Programme, INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020). 

2. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

3. Δικαίωμα  συμμετοχής  

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν 
επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997. 
β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις 
/ Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Για τις κοινοπραξίες ή τις 
ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
• Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και 

το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του 
Έργου. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 
3.2. Αποκλεισμός συμμετοχής: 
 
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 
α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 
3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 
31.12.1997, σελ.2). 
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γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

ζ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή τους. 

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 
σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη 
ελληνική νομοθεσία. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
 

4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.000 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. O προϋπολογισμός της δαπάνης αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Παραδοτέο Περιγραφή αντικειμένου Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

 ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
D.5.4.1 Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 

κατάρτισης στην Ελλάδα στο αντικείμενο της 
«Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional 
culinary and wines» για 20 άτομα  

15.500,00 € 

D.5.4.1 Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 
κατάρτισης στην Βουλγαρία στο αντικείμενο της 
«Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional 
culinary and wines» για 20 άτομα  

15.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 31.000,00 € 
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 ΟΜΑΔΑ 2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
D.5.4.2 Οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής 10 ατόμων 

στα θεματικά φεστιβάλ “Παραδοσιακής μαγειρικής και 
οινογνωσίας - Traditional culinary and wines” στην 
Αλεξανδρούπολη και στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας 

5.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 5.000,00 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 36.000,00 € 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των αντικειμένων 
κάθε ομάδας του ανωτέρω Πίνακα (κατά ανώτατο όριο τις 31.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) είτε για οποιοδήποτε από τα αντικείμενα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Η κατακύρωση θα 
πραγματοποιηθεί με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων πάντα με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά ανά αντικείμενο. 

 
5. Χρόνος Παράδοσης - Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως τη λήξη του προγράμματος 
(08/10/2019). Η διάρκεια της σύμβασης με τους Ανάδοχους μπορεί να παραταθεί, αν από την 
Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος δοθεί παράταση (για το ίδιο φυσικό αντικείμενο και χωρίς 
οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή.). 

 
6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 

6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις 
προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Τμήμα Α΄ της παρούσας. 
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα και όλα τα 
ποσά που αναφέρονται να είναι σε ευρώ. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία 
αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

 
6.2. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει 

απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις 
παρακάτω ενδείξεις: 

 
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
επιλογής αναδόχων για το έργο «Παροχή γενικών υπηρεσιών»,  
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΔΣ.: 84/29-03-2019 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΠΑΔΗΜΑ 70, ΤΚ 69300, 
ΣΑΠΕΣ 

 
6.3. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) 

σφραγισμένους φακέλους. 
 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.  
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6.3.1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει όλα τα 
ζητούμενα των Παραρτημάτων Α΄, Β΄ που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού ο προσφέροντας.  

6.3.2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού 
την υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου οικονομική 
προσφορά με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ΄ 

 
7. Ισχύς προσφορών  

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα εταιρεία θα 
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη 
της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 
8. Αποσφράγιση προσφορών  

Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του 
παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
 
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 
8.1. Αποσφράγιση Υποφακέλου Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς 

 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μονογράφεται κατά φύλλο από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην αποσφράγιση μπορούν να 
παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους τους.  

• Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο 
προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 
γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

• Η απόφαση της αναθέτουσας εταιρείας επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών/τεχνικής 
προσφοράς κοινοποιείται εγγράφως (μέσω e-mail) στους διαγωνιζομένους. 
 

Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  
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8.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 
 

• Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των 
φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα Γ΄). 

• Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο 
της παρούσας. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους 
νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται κατά φύλλο 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη 
συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών. 

• Η απόφαση της αναθέτουσας εταιρείας επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 
κοινοποιείται εγγράφως (μέσω e-mail) στους διαγωνιζομένους. 

 
9. Αξιολόγηση προσφορών  

9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η 
οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ της Αναθέτουσας εταιρείας. Η 
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και εισηγείται σχετικά για την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 

 
9.2. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η 
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα: 
• Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  
• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης  
• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 
Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 
Kmin   το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i  
Λi  τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά 
ψηφία. 
 
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 
10.  Ενστάσεις 
 

10.1 Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό κατατίθενται από τον 
συμμετέχοντα αμέσως μετά το πέρας του σταδίου του διαγωνισμού κατά του οποίου 
στρέφονται. Ειδικότερα:  

(α)  Οι ενστάσεις που στέφονται κατά της συμμετοχής του προμηθευτή στον διαγωνισμό ή της 
νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών 
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κατατίθενται μετά τη διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και σε κάθε 
περίπτωση πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  

(β) Οι ενστάσεις που στρέφονται κατά τις διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών κατατίθενται αμέσως μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και 
το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

10.2  Η κατάθεση της ένστασης, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 
γνωμοδότηση αυτού. Όμως η αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει κατά την 
κρίση της τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων. 
H ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

10.3  Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων που στρέφονται κατά της νομιμότητας διενέργειας του 
διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρωτικής απόφασης κατατίθενται εντός 
τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο 
που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι εν 
λόγω ενστάσεις, εξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα [10] εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των ενστάσεων.  

10.4  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές.  

10.5   Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται δεν είναι δυνατόν να προσβληθούν με 
άλλο οιασδήποτε φύσεως νομικό μέσο.  

10.6   Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας 
εταιρείας και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και 
εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 09:00 
έως 17:00.  

10.7  Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος.  
 
 
11. Επιλογή Αναδόχων – κατακύρωση διαγωνισμού 

11.1. Η επιλογή Αναδόχων και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών, σε συνέχεια 
σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 
11.2. Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 

Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή 
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.  

 
11.3. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας των επιλεγέντων αναδόχων να συνάψουν 

σύμβαση, η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών μπορεί να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης.  

 
12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης 

12.1. Μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και των Αναδόχων στους οποίους τελικώς νομίμως και 
εγκύρως κατεκυρώθησαν τα αντικείμενα του έργου, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό , 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους 
υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 
Αναθέτουσα εταιρεία.  
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Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 
τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  
Στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης που θα 
καταρτισθεί μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και των Αναδόχων. 

 
13.  Παρακολούθηση - παραλαβή έργου 

Το έργο των Αναδόχων παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ από τον αρμόδιο υπεύθυνο για το έργο.  
 
Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο, το προσωπικό και τους 
συνεργάτες της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ. 
 
Η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Αναδόχους την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους.  
 
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του κάθε αντικειμένου του έργου 
θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και θα περιλαμβάνει τα 
παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και στη σύμβαση.   
 
14. Τρόπος πληρωμής των Αναδόχου 

Οι Ανάδοχοι προκειμένου να εισπράξουν οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης 
αμοιβής των, υποχρεούνται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
15. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία 
κατά τις εργάσιμες ημέρες έως 15.00 μμ με τον αρμόδιο υπεύθυνο για το έργο κ. Μπεκιαρίδη 
Γεώργιο. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο Φάκελος αυτός εκτός της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που 
υποβάλλει υποχρεωτικά.  
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:  
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, για την υποβολή προσφοράς στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού, υπογεγραμμένο (κατά περίπτωση) από:  

• το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή  
• το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή  
• τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμμετεχόντων σε ένωση ή 

τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του 
παραρτήματος Β’.  
 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς του:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 

έλαβε πλήρη γνώση.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας ΑΜΚΕ για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.  
 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς του:  
i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 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), 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), 
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), για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  
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iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.  

iv. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και 
συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε 
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά του είναι ακριβή.  

v. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας εταιρείας, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησής της.  

vi. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.  
 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι:  
 
i. Η ισχύς της προσφοράς του θα είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού  
 
 
6. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό του.  
 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.  
α) Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριμένα:  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:  

• ΦΕΚ σύστασης,  
• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.  

• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  

• Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.:  

• Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή κωδικοποιημένο 
καταστατικό  

• Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού.  

 
Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα 
προκύπτει συναφής με το αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Α.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
 
Οι Ανάδοχοι θα υλοποιήσουν το έργο σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπεύθυνο του Έργου 
e-TOURIST για λογαριασμό της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ, θα συμμορφώνονται με υποδείξεις του 
όσον αφορά την απαιτούμενη μορφή και δομή των εργασιών τους. 
 
Στις υποχρεώσεις των αναδόχων περιλαμβάνονται: 

1. Η επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου της Αναθέτουσας 
ΑΜΚΕ. 

2. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 
3. Η τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 
 
Α.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 
Αναλυτικά ανά παραδοτέο οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα έχουν ως ακολούθως : 
 
 

D.5.4.1 

Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στην Ελλάδα 
στο αντικείμενο της «Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional 
culinary and wines» για 20 άτομα 
§ Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης 
§ Ωρολόγιο πρόγραμμα 
§ Σχέδια μαθημάτων (lesson plans) 
§ Εκπαιδευτικό υλικό 
§ Λίστα ημερολογίου καταρτιζομένων και εκπαιδευτών με υπογραφές 
§ Φωτογραφίες και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης 
§ Εκπαιδευτές κατάρτισης 
§ Υλικά κατάρτισης (γραφική ύλη, εξοπλισμός κλπ.) 

 

D.5.4.1 

Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στην 
Βουλγαρία στο αντικείμενο της «Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - 
Traditional culinary and wines» για 20 άτομα 
§ Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης 
§ Ωρολόγιο πρόγραμμα 
§ Σχέδια μαθημάτων (lesson plans) 
§ Εκπαιδευτικό υλικό 
§ Λίστα ημερολογίου καταρτιζομένων και εκπαιδευτών με υπογραφές 
§ Φωτογραφίες και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης 
§ Εκπαιδευτές κατάρτισης 
§ Υλικά κατάρτισης (γραφική ύλη, εξοπλισμός κλπ.) 

 
D.5.4.2 Οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής 10 ατόμων στα θεματικά φεστιβάλ 

“Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines” στην 
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Αλεξανδρούπολη και στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας 
§ Έξοδα μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας (διαμονή, φαγητό κλπ.) για 10 

άτομα που θα συμμετέχουν σε κάθε φεστιβάλ 
 

Όλα τα παραδοτέα θα υποβληθούν στις γλώσσες που περιγράφονται παραπάνω και 
θα αποτελέσουν μέρος των υλικών του τελικού φακέλου του έργου που θα υποβληθεί 
στην Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Προσφέρων:  

Για το αντικείμενο με τίτλο : «Διοργάνωση 
τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 
κατάρτισης στην Ελλάδα στο αντικείμενο 
της «Παραδοσιακής μαγειρικής και 
οινογνωσίας – Traditional culinary and 
wines» για 20 άτομα  

Αξία 

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 15.500,00 € 

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής 
έκπτωσης  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο 
προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το 
έργο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

 
 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εξήντα  (60) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 

ισχύος της.  
 
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το 
περιεχόμενό της. 
 
 
Για τον προσφέροντα  
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  
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Προσφέρων:  

Για το αντικείμενο με τίτλο : Διοργάνωση 
τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος 
κατάρτισης στην Βουλγαρία στο αντικείμενο 
της “«Παραδοσιακής μαγειρικής και 
οινογνωσίας – Traditional culinary and 
wines» για 20 άτομα  

Αξία 

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 15.500,00 € 

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής 
έκπτωσης  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο 
προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το 
έργο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εξήντα  (60) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 

ισχύος της.  

 
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το 
περιεχόμενό της. 
 
 
Για τον προσφέροντα  
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  
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Προσφέρων:  

Για το αντικείμενο με τίτλο : Οργάνωση και 
υποστήριξη της συμμετοχής 10 ατόμων στα 
θεματικά φεστιβάλ “Παραδοσιακής 
μαγειρικής και οινογνωσίας – Traditional 
culinary and wines” στην Αλεξανδρούπολη 
και στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας 

Αξία 

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 5.000,00 € 

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής 
έκπτωσης  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο 
προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το 
έργο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εξήντα  (60) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 

ισχύος της.  

 
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το 
περιεχόμενό της. 
 
 
Για τον προσφέροντα  
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 1 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την ………….……………  
 
μεταξύ αφενός της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία έχει τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και η οποία εδρεύει στο Δήμο 
Σαπών του Νομού Ροδόπης και επί της οδού Παπαδήμα, αριθ. 70, ΤΚ 69300, με ΑΦΜ 800281587, 
ΔΟΥ Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ. Μπεκιαρίδη Γεώργιο, 
καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ 
 
και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………………………………… 
που εδρεύει στη …………………………………… επί της …………………………, με ΑΦΜ 
………………….. ΔΟΥ ……………………. και εκπροσωπείται νομίμως από τον/τους 
……………………………………, καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας ο Ανάδοχος,  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 
 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την «Διοργάνωση τριήμερων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο της «Παραδοσιακής μαγειρικής 
και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines», που ανατίθεται στo πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian - Greek 
cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST», του προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Άρθρο 2 – Διάρκεια 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 8/10/2019. Η ημερομηνία λήξης του έργου δύναται να 
παραταθεί, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, 
στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.  
 
Άρθρο 3 – Αμοιβή 
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ……………………… (……….€ ) ευρώ (με  Φ. Π. Α. 24%).  
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις αναδόχου 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 
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2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του 
έργου. 

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ δικαιούται να 
προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

Παραδοτέα Προϊόντα 
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του ανατιθέμενου Έργου οφείλει να παραδώσει τα ακόλουθα:  
 
Ø Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στην Ελλάδα στο 

αντικείμενο της «Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines» 
για 20 άτομα 
§ Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης 
§ Ωρολόγιο πρόγραμμα 
§ Σχέδια μαθημάτων (lesson plans) 
§ Εκπαιδευτικό υλικό 
§ Λίστα ημερολογίου καταρτιζομένων και εκπαιδευτών με υπογραφές 
§ Φωτογραφίες και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης 
§ Εκπαιδευτές κατάρτισης 
§ Υλικά κατάρτισης (γραφική ύλη, εξοπλισμός κλπ.) 
§ …………………………………. 
§ ………………………………… 
§ ……………………………………. 
§ …………………………………. 

 
Ø Διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στην Βουλγαρία στο 

αντικείμενο της «Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and 
wines» για 20 άτομα 

§ Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης 
§ Ωρολόγιο πρόγραμμα 
§ Σχέδια μαθημάτων (lesson plans) 
§ Εκπαιδευτικό υλικό 
§ Λίστα ημερολογίου καταρτιζομένων και εκπαιδευτών με υπογραφές 
§ Φωτογραφίες και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης 
§ Εκπαιδευτές κατάρτισης 
§ Υλικά κατάρτισης (γραφική ύλη, εξοπλισμός κλπ.) 
§ …………………………………. 
§ ………………………………… 
§ ……………………………………. 
§ …………………………………. 
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Άρθρο 5 – Λύση σύμβασης 
Η σύμβαση λύεται κατόπιν καταγγελίας της από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ λόγω υπαιτιότητας του 
Αναδόχου. Ανεξάρτητα από άλλες προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του Αναδόχου 
θεωρείται ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις ανατιθέμενες υπηρεσίες, δεν τηρεί 
τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, παραδίδει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και γενικά δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει 
οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Η Αναθέτσουσα ΑΜΚΕ, πριν προχωρήσει στην 
καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για τους λόγους και την πρόθεση 
της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας την άμεσα απορριπτέα. Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος 
δεν συμμορφωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ δικαιούται να προχωρήσει 
στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.  
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί 
στο μέρος της υπηρεσίας που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν 
έχει παραδοθεί ή δεν έχει παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές 
ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. 
Η σύμβαση λύεται αυτόματα με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Άρθρο 6 – Επίλυση Διαφορών  
Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 
επιλύσουν τα θέματα με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Κατά τόπο αρμόδια για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς δεν επιλυθεί κατά τα ανωτέρω, είναι τα καθ' ύλη αρμόδια 
δικαστήρια της Κομοτηνής.  
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
 
Άρθρο 7 – Λοιποί Όροι  
Η σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και στοιχεία, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, 
συνυπογράφονται από τα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους έχει ως ακολούθως :  
α) η παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης, με τον επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
Συμφωνητικού αυτού.  
β) η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αρ. απόφασης ΔΣ 84/29-03-2019 
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών 
 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε 
και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Για τον Ανάδοχο 
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O Πρόεδρος 
Μπεκιαρίδης Γεώργιος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την ………….……………  
 
μεταξύ αφενός της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία έχει τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και η οποία εδρεύει στο Δήμο 
Σαπών του Νομού Ροδόπης και επί της οδού Παπαδήμα, αριθ. 70, ΤΚ 69300, με ΑΦΜ 800281587, 
ΔΟΥ Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ. Μπεκιαρίδη Γεώργιο, 
καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ 
 
και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………………………………… 
που εδρεύει στη …………………………………… επί της …………………………, με ΑΦΜ 
………………….. ΔΟΥ ……………………. και εκπροσωπείται νομίμως από τον/τους 
……………………………………, καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας ο Ανάδοχος,  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 
 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την «Οργάνωση και υποστήριξη της 
συμμετοχής της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στα θεματικά φεστιβάλ “Παραδοσιακής 
μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines” στην Αλεξανδρούπολη και στο 
Χάσκοβο της Βουλγαρίας», που ανατίθεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian - Greek cross-border 
region through smart and digital tools – eTOURIST», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Άρθρο 2 – Διάρκεια 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 8/10/2019. Η ημερομηνία λήξης του έργου δύναται να 
παραταθεί, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, 
στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.  
 
Άρθρο 3 – Αμοιβή 
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ……………………… (……….€ ) ευρώ (με  Φ. Π. Α. 24%).  
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις αναδόχου 
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
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περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του 
έργου. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ δικαιούται να 
προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

Παραδοτέα Προϊόντα 
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του ανατιθέμενου Έργου οφείλει να παραδώσει τα ακόλουθα:  

Ø Οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής 10 ατόμων στα θεματικά φεστιβάλ 
“Παραδοσιακής μαγειρικής και οινογνωσίας - Traditional culinary and wines” στην 
Αλεξανδρούπολη και στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας 
§ Έξοδα μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας (διαμονή, φαγητό κλπ.) για 10 άτομα που 

θα συμμετέχουν σε κάθε φεστιβάλ 
§  

 
Άρθρο 5 – Λύση σύμβασης 
Η σύμβαση λύεται κατόπιν καταγγελίας της από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ λόγω υπαιτιότητας του 
Αναδόχου. Ανεξάρτητα από άλλες προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του Αναδόχου 
θεωρείται ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις ανατιθέμενες υπηρεσίες, δεν τηρεί 
τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, παραδίδει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και γενικά δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει 
οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, πριν προχωρήσει στην 
καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για τους λόγους και την πρόθεση 
της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας την άμεσα απορριπτέα. Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος 
δεν συμμορφωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ δικαιούται να προχωρήσει 
στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.  
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί 
στο μέρος της υπηρεσίας που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν 
έχει παραδοθεί ή δεν έχει παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές 
ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. 
Η σύμβαση λύεται αυτόματα με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Άρθρο 6 – Επίλυση Διαφορών  
Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 
επιλύσουν τα θέματα με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Κατά τόπο αρμόδια για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς δεν επιλυθεί κατά τα ανωτέρω, είναι τα καθ' ύλη αρμόδια 
δικαστήρια της Κομοτηνής.  
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
 
Άρθρο 7 – Λοιποί Όροι  
Η σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και στοιχεία, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, 
συνυπογράφονται από τα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους έχει ως ακολούθως :  
α) η παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης, με τον επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
Συμφωνητικού αυτού.  
β) η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αρ. απόφασης ΔΣ 84/29-03-2019 
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών 
 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε 
και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος 
Μπεκιαρίδης Γεώργιος 

Για τον Ανάδοχο 

 
 


