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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ημερομηνία δημοσίευσης 

στο Φ.Ε.Κ. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στον 
Ημερήσιο Τύπο 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
22.10.2010 25.10.2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 (α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 
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(β) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), κατά το μέρος που δεν 

αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ EL 134/114 της 30.4.2004), όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εσωτερική 

έννομη τάξη με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄). 

(γ) του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 

Α'). 

(δ) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α'). 

 (ε) του άρθρου 22 της υπ΄αριθμ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28.08.2009 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών περί του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 

(Φ.Ε.Κ.1859/Β΄/03.09.2009). 

(στ) του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος, εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 10 

του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»  

(ζ) του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγxoς του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 251 Α'). 

(η) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας 

και άλλες διατάξεις (163/Α΄/05.08.2008) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 «Για τη 

διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και 

τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Φ.Ε.Κ. 186/Α΄/23.09.1997). 

(θ) του Π.Δ. 310/1996 «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 

214/Α΄/1996). 

(ι) του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

99/93/Ε.Κ. σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (Φ.Ε.Κ. 125 Α΄). 

(κ) του Π.Δ. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) και τις λοιπές καταστατικές ρυθμίσεις του Κ.Ε.Θ.Ι. 

(λ) του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και 

ρύθμιση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2266/94 

(Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχος δημόσιου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2527/97 

(Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες 

διατάξεις» και όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3801/2009 
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(Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και όπως εν 

συνεχεία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3858/2010 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/01.07.2010) 

«Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη “Διασυνοριακή 

πτώχευση’’ της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις».  

(μ) των άρθρων 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 219/06.02.1995 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.79/Β΄/07.02.1995) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/44995/0022/24.08.2001 

(Φ.Ε.Κ.1162/Β΄/06.09.2001) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 22935/25.10.2004 

(Φ.Ε.Κ.1622/Β΄/01.11.2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Την από 17.09.2009 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (‘’Grant Agreement’’) 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004 – 

2009 για τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση του Ανεξάρτητου Έργου με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0070 και τίτλο: 

«Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας». 

3. Το υπ’αριθμ.πρωτ.54637/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3975/20.11.2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημόσιων Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: 

«Ενεργοποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 με κωδ. 

EL0070 και θέμα: «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας». 

4. Την από 01.02.2010 Συμφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Ελλάδα – Διεθνές 

Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. ως Φορέα Υλοποίησης και των επτά (7) 

συμβαλλόμενων Εταίρων. 

5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14394/ΕΥΔ&ΠΤΣ 873/01.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα:  «Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του «Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας» ως Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές 

σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων».   

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14943/ΕΥΔ&ΠΤΣ 925/08.04.2010 έγγραφο της Προϊσταμένης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής προς το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα: «Υπογραφή 

Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την υλοποίηση του Έργου 

EL0070 «Ελλάδα – Διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 

2004 -2009.   

7. Την ένταξη του Έργου: «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 

ΕL0070) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό συλλογικής απόφασης Ε4198/12.02.2010, 
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τροποποίηση 0 και με αριθμό Έργου 2010ΣΕ41980072 με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας για το Έργο: ΄΄Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας΄΄». 

8. Την υπ΄αριθμ. 93090οικ./21.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 311/Υ.Ο.Δ.Δ./22.09.2010) απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 

9. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24221/01.07.2010 έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας με θέμα: «Διενέργεια προληπτικού ελέγχου επί σχεδίου της υπ΄αριθμ. 1/2010 διακήρυξης 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δράσης 7 ‘’Διαχείριση Έργου – Ενέργειες 

Δημοσιότητας – Διακρατικότητα’’ για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): ‘’Ελλάδα Διεθνές Σχολείο 

Πολιτισμού και Επικοινωνίας’’». 

10. Το από 04.06.2010 έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της  Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς το Κ.Ε.Θ.Ι. αναφορικά με τα αποτελέσματα προληπτικού ελέγχου 

που διενήργησε επί της παρούσας. 

11. Την απόφαση 233/14.10.2010/θέμα 3α του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. περί διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού 

διαγωνισμού και έγκριση του σώματος της παρούσας διακήρυξης για την εκτέλεση της Δράσης 7 

«Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): 

«Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1 - Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, για την εκτέλεση της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – 
Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και 
Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 

2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά σrην παρούσα Διακήρυξη. 

2 - Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης περίληψης της  διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό  Τύπο. 
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3 - ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Κ.Ε.Θ.Ι. Χαρ.Τρικούπη 
51 και Βαλτετσίου 

 

30.11.2010 
 

ΤΡΙΤΗ 
 

13.00 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β'. 

4 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών προσώπων, με ή χωρίς 

προσωπικότητα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.), ή στα 

κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ( Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων ( GPA ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( 

Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97) υπό τον όρο η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 

κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος – μέλος που 

έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το 

αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά, υποχρεούνται όμως να συστήσουν κοινοπραξία σε περίπτωση επιλογής 

τους, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.   

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, για να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών, 

πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες δραστηριότητες και να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 

από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης ή να έχουν καταθέσει αίτηση σε αυτούς για 

χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης,  σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/05.08.2008) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Φ.Ε.Κ. 

186/Α΄/23.09.1997), καθώς και να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ. 

310/1996 (ΦΕΚ Α' 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν 

υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις 
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διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό ισχύει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται και οι υποψήφιοι δίνουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα 

υποβληθούν. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των συμβάσεων και δικαιούται να τις 

αναθέσει ή όχι, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για 

καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

5 - Κατά τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ANΤΙKEIMENO - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Συνοπτική παρουσίαση του Κ.Ε.Θ.Ι. 
 
2. Πλαίσιο αναφοράς του Έργου 
 
3. Παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

EΠIΣTOΛΩN – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 
 

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.  
 

 

                                              ΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΤΣΟΥ  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :    1.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων 
  α) Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 

    Δικαιωμάτων 
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β) Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
   Δ/νση Οικονομικού  

  
2. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

                          Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
                                   Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής 
 

3. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
    Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  

 
      

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  1. Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Άννα-Θεοδώρα Παπαδημητρίου-Τσάτσου 

2. Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελή  

    Μαρκογιαννάκη 

3. Νομική Σύμβουλο, κα Μαρία Παπαδάκη  

4. Ειδικό Σύμβουλο και Υπεύθυνο του Έργου, κ. Στέφανο Καβαλλιεράκη  
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Διακήρυξη 
Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 

 

Παροχή Υπηρεσιών της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου 

– Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το 

Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές 

Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας»  του 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

(Κ.Ε.Θ.Ι.)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δράση 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – 

Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές 
σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας». 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 
αρ. 51 και Βαλτετσίου Τ.Κ. 106 81, σε συνεδριακό χώρο στην Αθήνα για 
τη διενέργεια της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης αλλά και σε 
συνεδριακούς χώρους στις έδρες επτά (7) Περιφερειών της χώρας 
(Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) για τη διενέργεια του Κύκλου Ημερίδων 
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων και  Υπηρεσίες Διαφήμισης και Μάρκετινγκ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
δέκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ, #110.700,00#€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 90.000,00 €). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και 
κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με αριθμό συλλογικής απόφασης Ε4198/12.02.2010, 
τροποποίηση 0 και με αριθμό Έργου   2010ΣΕ41980072 με τίτλο: 
«Επιχορήγηση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το Έργο: 
΄΄Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας΄΄». 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30.04.2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Μέρους Β΄ της παρούσας. 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
30.11.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 
Αθήνα ΤΚ 106 81, 2ος όροφος). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
30.11.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 
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APΘΡΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του Κ.Ε.Θ.Ι. 
 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 

ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά με δύο Παραρτήματα στη 

Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και με γραφεία στο Βόλο και στο Ηράκλειο Κρήτης, υπό την 

εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή 

κοινωνικών ερευνών σε θέματα ισότητας των φύλων και η προώθηση των γυναικών σε όλους 

τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσα στο πλαίσιο της Κυβερνητικής 

Πολιτικής για την ισότητα των φύλων, για την υλοποίηση της οποίας μεριμνά η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι.: 

• Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων. 

• Η συλλογή, αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και πορισμάτων μελετών, 

ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτική ισότητας ευκαιριών των 

φύλων. 

• Η τεκμηρίωση και παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ισότητας των φύλων στην 

απασχόληση, επιχειρηματικότητα και κοινωνική ένταξη. 

• Η υποστήριξη γυναικών για την προώθηση στην αγορά εργασίας. 

• Η ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων, φορέων, ομάδων και οργανισμών 

σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων. 

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, σε ιδιαίτερες 

συνθήκες πολυπολιτισμικότητας. 

• Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 

προγραμμάτων που προωθούν τους στόχους για την ισότητα των φύλων. 

• Η ενημέρωση σε θέματα ισότητας των φύλων με την έκδοση και δημοσίευση μελετών, 

ερευνών και άλλου ενημερωτικού υλικού, καθώς και με παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. 

• Η δημιουργία και λειτουργία πιλοτικών θεσμών που υποστηρίζουν και προωθούν την ισότιμη 

συμμετοχή των γυναικών. 

 
Το Κ.Ε.Θ.Ι. δραστηριοποιείται: 

• Στη δικτύωση των δομών στήριξης της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων 

στην εκπαίδευση. 

• Στην πληροφόρηση σε θέματα πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Στην αμφίδρομη πληροφόρηση - ενημέρωση - συνεργασία για θέματα ισότητας των φύλων με 

διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με 

οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 

Με: 

• Έκδοση και δημοσίευση μελετών, ερευνών και κάθε άλλου πρόσφορου ενημερωτικού υλικού. 

• Διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια. 

• Λειτουργία κόμβου στο διαδίκτυο (http/www.kethi.gr). 

 

APΘΡΟ 2. Πλαίσιο αναφοράς του Έργου 
Αντικείμενο και στόχοι του έργου 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου αποτελεί η υλοποίηση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου 

– Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα 

διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στο αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνονται ενέργειες που αποσκοπούν: 

α) στη διάχυση της πληροφορίας για το Έργο «Ελλάδα-Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και 

Επικοινωνίας» και  

β)  στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του, προβάλλοντας την προβληματική του, τους 

στόχους παρέμβασης που επιχειρεί, καθώς και τη μεθοδολογική προσέγγισή τους.  

Σκοπός του παρόντος είναι η προβολή και η δημοσιοποίηση ήδη υλοποιηθέντος ή προς 

υλοποίηση έργου που περιλαμβάνει παραγωγή υλικού και έναν (1) Κύκλο Ημερίδων 

Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές 

υλοποίησης του Έργου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Βόλος, 

Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά και Καλαμάτα) και μία (1) Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Απρίλος 2011). 

 
APΘΡΟ 3. Παροχή Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 
A. Το Yλικό Προβολής και Δημοσιοποίησης του Έργου αποτελούν τα εξής: 
1. Έκδοση (συγγραφή και αποστολή) και καταχώρηση δελτίων τύπου στον ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΤΥΠΟ (εθνικό τύπο και τοπικές εφημερίδες) & αντίστοιχα περιοδικά (1χρώμα – διάσταση  

17x25) (αριθμ. παραδοτέων: 2 για κύκλο  Ημερίδων και Τελική Εκδήλωση). 

2. Δημιουργία banners, τα οποία θα αναρτηθούν στον Κύκλο Ημερίδων και στην Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης (αριθμ. παραδοτέων: 2). Περιλαμβάνει: Σχεδιαστικό και 

εφαρμογές του σε 2χρωμία και 4χρωμία. 
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3. Εκτύπωση φακέλων και επιστολόχαρτων. 

Επιστολόχαρτα: διάστασης 21x29,7, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί γραφής 90γρ. τεμάχια  

2.000 

Φάκελοι Αλληλογραφίας: διάστασης  11x23, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί φάκελος Λευκός 

Αυτοκόλλητος 11x23 (2.000 τεμάχια)  

(αριθμ. παραδοτέων : 2). 

4. Εκτύπωση αφίσας διάστασης 50x70, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί velvet 150gr, τεμάχια 

10.000, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τις Δομές  (βλ. ορισμοί – συντομογραφίες) που 

συμμετέχουν στο Εργο.  

5. Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – 

Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού (10.000 αντίτυπα), με αριθμό σελίδων 8 (2πτυχο), 

διάστασης 16,5x23,5 κλειστό, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί  velvet  170gr,  επεξεργασία 

δίπλωμα – πίκμανση, τεμάχια  10.000.Το φυλλάδιο θα είναι 5γλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Ρώσικα, Αραβικά, Αλβανικά) και αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου η εκτυπωτική 

επιμέλεια και στις 5 γλώσσες. 

6. Εκτύπωση του Έντυπου του Έργου σε μορφή Brail σε 100 αντίτυπα. 

7. Σχεδιασμός Πρακτικών Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης με τις προδιαγραφές: Σελίδες 

200 + 4 εξώφυλλο, διάστασης  21 x 29 (αριθμ. παραδοτέων: 1). 

8. Εκτύπωση  Πρακτικών Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης, σελίδες 200 εσωτερικές + 4 

εξώφυλλο, διάσταση 21 x 29, χαρτί χαρτί Velvet 90 gr για το εσωτερικό και Velvet 250 gr 

για το εξώφυλλο, εκτύπωση 4χρωμη για όλο το έντυπο, πλαστικοποίηση ΜΑΤ για όλο το 

έντυπο, βιβλιοδεσία κλωστοραφή -  κολλητό (σε 1000 αντίτυπα). 

9. Σχεδιασμός Δίγλωσσου Προγράμματος Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης (4 σελίδες στην 

Ελληνική γλώσσα και 4 σελίδες στην Αγγλική) ένα (1) 4πτυχο έντυπο (8σέλιδο), 

τετράχρωμο, διάστασης 17 x 24 (σε 1000 αντίτυπα) (αριθμ. παραδοτέων: 1). 

10. Εκτύπωση Δίγλωσσου Προγράμματος Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης και στις δύο (2) 

γλώσσες, σελίδες 8, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί Velvet 250 gr, επεξεργασίες πίκμανση, 1000 

τεμάχια. 

11. Δημιουργία υλικού για Ημερίδες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης  και Απολογισμού 

• 2000 τσάντες με το λογότυπο του Έργου 

• 2000 Μπλοκ Σημειώσεων με το λογότυπο του Έργου 

             Φύλλα : 50 + Εξώφυλλο + χαρτόνι στην πλάτη 

             Διάσταση : 21 x 29 

Εκτύπωση : 4χρωμη για το Εξώφυλλο /  2χρωμη για το Εσωτερικό 

Χαρτί : Γραφής 90 γρ  για το Εσωτερικό 

 Velvet 200gr για το Εξώφυλλο 

Βιβλιοδεσία : Κόλλα  
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Επεξεργασία : Ταινία χρωματιστή κατά την επικόλληση Εξωφύλου  

• 2000 Μπλε Στυλό Διαρκείας με το λογότυπο του Έργου 

12. Δημιουργική επιμέλεια και παραγωγή RADIO SPOT διάρκειας 40΄΄ δευτερολέπτων. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (Σπικάζ, Μουσική Επιμέλεια, Αμοιβές 

συντελεστών, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το 

σχεδιασμό και τη παραγωγή). Τρόπος παράδοσης: Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του 

αναδόχου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (export) 

που απαιτούνται κάθε φορά. Καταχωρήσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων (κοινωνικά 

μηνύματα)* και διανομή σε εκατό (100) κατά τόπους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Επισημαίνεται ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή τους στις  

Περιφέρειες  Υλοποίησης του Έργου και θα παραδοθεί Media plan με τους αντίστοιχους 

Ρ/σταθμούς που θα γίνει η τοποθέτηση. Περιλαμβάνει 3 προτάσεις Ρ/Σ SPOT. H μουσική 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη δικαιωμάτων, οι δε εκφωνητές αναγνωρίσιμοι ή μέλη του 

επαγγελματικού οργάνου των εκφωνητών. Το θέμα και το περιεχόμενο των 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων θα είναι η προώθηση του Έργου «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

13. TV spot: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (Τηλεοπτικά γυρίσματα, Μοντάζ, Σπικάζ, 
Δημιουργία πρωτότυπης μουσικής, Σκηνοθετική προσέγγιση, Animation, Αμοιβές 

συντελεστών, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το 

σχεδιασμό και τη παραγωγή). 
Διάρκεια TV spot: Από 20’’ έως  40’’ δευτερόλεπτα 

    Format: PRO 50 

    Τρόπος παράδοσης: Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του αναδόχου στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (export) που απαιτούνται κάθε φορά. 

Η παραγωγή περιλαμβάνει: ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – POST PRODUCTION – 

MΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΚΦΩΝΗΣΗ κλπ., ενώ θα παραδοθούν τουλάχιστον 3 

διαφορετικά σενάρια. 

Η διανομή θα γίνει σε 60 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Το θέμα και το περιεχόμενο των τηλεοπτικών μηνυμάτων (κοινωνικά μηνύματα)* θα είναι η 

προώθηση του Έργου «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

14. Video Παρουσίασης προγράμματος: Θα περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση του 

Έργου, το profile των Εταίρων καθώς και οπτικοποιημένη περιγραφή των ενεργειών υπέρ 

των ωφελουμένων του Έργου εμπλουτισμένη με animation, συνεντεύξεις της Πολιτικής 

Ηγεσίας, Εκπροσώπων των Εταίρων, των εκπαιδευτών καθώς και των ωφελουμένων. 

Περιλαμβάνει: (Intro, Τηλεοπτικά γυρίσματα, Μοντάζ, Σπικάζ, Δημιουργία πρωτότυπης 

μουσικής, Σκηνοθετική προσέγγιση, Animation, Αμοιβές συντελεστών, Δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το σχεδιασμό και τη παραγωγή). 

To τηλεοπτικό αυτό προϊόν θα είναι προσβάσιμο στο σύνολο του σε άτομα με προβλήματα 

ακοής με τη χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε. Ν. Γ.). Επιπροσθέτως, θα 

παρέχεται η δυνατότητα επιλογής απ το κεντρικό menu του dvd στην Ελληνική γλώσσα ή 

μεταγλωττισμένο σε 4 ξένες γλώσσες( Αγγλικά, Αλβανικά, Αραβικά, Ρώσικα). 

Διάρκεια Video spot: 10-15 λεπτών 

    Format: PRO 50 

Αναπαραγωγή: 2500 dvd + dvd boxes με εξώφυλλο  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: 14 
 
*  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τα τηλεοπτικά μηνύματα 

δεν χαρακτηριστούν, κατά την οριζόμενη από το άρθρο 3 της ΚΥΑ 24/Ι/1997 των Υπουργών 

Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων 

κοινωνικού περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (Φ.Ε.Κ. 11 Β’) 

διαδικασία, ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21 του Ν. 2328/1995 

«Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του 

Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των  

μέσων ενημέρωσης» (Φ.Ε.Κ. 178 Α΄), το κόστος καταχώρησης/μετάδοσης αυτών στους/από τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 

Το ανωτέρω Έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) Φάσεις: 

Φάση I: Οριστική έγκριση δείγματος: 
 Εκτύπωση δείγματος κάθε υπό εκτύπωση προϊόντος και συγκεκριμένα για: 

α. το Δελτίο Τύπου,  

β. το Λογότυπο του Έργου και τα banner,  

γ. τους φακέλους και τα επιστολόχαρτα με το λογότυπο του Έργου,  

δ. την  έγχρωμη αφίσα (3 προσχέδια x 1 αφίσα),  

ε. το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού,  

στ. τα Πρακτικά Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης και  

ζ. το Δίγλωσσο Πρόγραμμα Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης 

(1 δείγμα x 10 προϊόντα), οι οποίες θα παραδοθούν προς έγκριση και επιλογή στην 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι.  

 Παρουσίαση του επιλεγέντος τηλεοπτικού μηνύματος για κάθε 1 τηλεοπτικό μήνυμα για 
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τον κύκλο Εκδηλώσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και για την 

Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 TV SPOT), που θα παραδοθούν προς 

έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Παρουσίαση δείγματος του παραχθέντος οπτικο-ακουστικού υλικού ένα για τον Κύκλο 

Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και ένα για την Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης (ένα δείγμα x 2 φορείς με οπτικοακουστικά υλικά), που θα 

παραδοθεί προς έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

(ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Παρουσίαση του επιλεγέντος ραδιοφωνικού μηνύματος, για κάθε 1 ραδιοφωνικό μήνυμα 

για τον Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και για την 

Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 ραδιοφωνικά μηνύματα), που θα παραδοθεί 

προς έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του 

Κ.Ε.Θ.Ι. 

 
Φάση II: Φάση ολοκλήρωσης του έργου: 
 Εκτύπωση και παράδοση του συνόλου των αντιτύπων των ανωτέρω προϊόντων, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω για κάθε ένα από 

αυτά. 

 Παραγωγή και παράδοση του οπτικοακουστικού υλικού, των ραδιοφωνικών μηνυμάτων 

και των τηλεοπτικών μηνυμάτων στο Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Διανομή των ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των τηλεοπτικών μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. 

(ραδιόφωνο, τηλεόραση) ανάλογα με τον προγραμματισμό του έργου από την 

Αναθέτουσα Αρχή και την ενημέρωση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα για την κάθε 

μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί και τα προεπιλεγέντα μέσα. 

 
Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει τμηματικά με την υπογραφή σχετικού 

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 

του Μέρους Β της παρούσας. 

 
 

Σημείωση:  
 Η επιμέλεια και η μετάφραση των κειμένων που θα συμπεριληφθούν στα έντυπα και στο 

ψηφιοποιημένο υλικό αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Κ.Ε.Θ.Ι. Το ελληνόγλωσσο 

και ξενόγλωσσο σπικάζ θα γίνει μ‘ επίβλεψη του Κ.Ε.Θ.Ι., ενώ η επιλογή των speakers 

και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο του Έργου. 
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Β. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 
Περιλαμβάνει έναν (1) Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού για την υλοποίηση του Έργου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των 

Δομών, που έχουν συσταθεί για την υλοποίηση του Έργου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 

Πάτρα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά και Καλαμάτα). Οι εκδηλώσεις 

απευθύνονται σε επωφελούμενους/ες του Έργου από τις διάφορες Δομές του Έργου, καθώς και 

στους εκπαιδευτές των Δομών σε όλη την Επικράτεια.  

Στόχος των ημερίδων/εκδηλώσεων είναι η συμμετοχή των επωφελουμένων στις 

Επιμορφωτικές Δράσεις του Έργου, ενώ παράλληλα θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτές με 

σκοπό τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου, την άντληση των απαραίτητων 

συμπερασμάτων και την εξέταση των προοπτικών αξιοποίησής τους προς όφελος των 

εμπλεκομένων και της κοινωνίας ευρύτερα. 

Περιλαμβάνει, επίσης, μία (1) Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης, η οποία θα γίνει στην 

Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στην πόλη των Αθηνών κατά τη λήξη του Έργου (Απρίλιος 

2011), για να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά του και τα παραχθέντα από την υλοποίησή του 

προϊόντα και θα έχει χαρακτήρα απολογιστικό. 

     Η γνωστοποίηση της υλοποίησης του Έργου προς τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά προς 

τους/τις ωφελούμενους/-ες του Έργου θα πραγματοποιηθεί με δύο (2) ημερίδες, που θα λάβουν 

χώρα στην Αθήνα και με άλλες οκτώ (8) ημερίδες, που θα πραγματοποιηθούν στις  έδρες των 

δομών που θα λάβει χώρα το Έργο (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 

Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά και Καλαμάτα).   

   

Για τις ανάγκες των Ημερίδων/Εκδηλώσεων απαιτούνται τα παρακάτω:  
1. Εκμίσθωση αίθουσας - υπηρεσιών εστίασης και υλικοτεχνικής υποδομής 

(μικροφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ & videoprojector κ.ά) συμπεριλαμβανομένων 
προσκλήσεων, τσαντών, μπλοκ, στυλό.  

       Συγκεκριμένα απαιτείται: 
1.1.  Εκμίσθωση αίθουσας  κεντρικού ξενοδοχείου α΄ κατηγορίας  της  αντίστοιχης  πόλης 

(για 1 ημέρα, από ώρα 10.00 έως 16.00) 

1.2.  Διάταξη αίθουσας (θεατρική διάταξη) 

1.3.  Οργάνωση αίθουσας (στολισμός – επιμέλεια προσκεκλημένων – διασφάλιση θέσεων 

επισήμων – τοποθέτηση ονομάτων σε πάνελ – γραμματεία υποδοχής (HELP DESK)  
2 ατόμων ανά ημερίδα – διασφάλιση χώρου δημοσιογράφων και ΜΜΕ  κ.λ.π.) 

1.4.  Δημιουργία ΠΑΝΕΛ (τοποθέτηση κεντρικού πανό εκδήλωσης – διαμόρφωση σκηνικού  

- επιμέλεια υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες της εκδήλωσης κ.λ.π) 
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1.5.  Οργάνωση προβολής, οργάνωση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, οργάνωση 

βοηθητικών μηχανημάτων προβολής κ.λ.π. 

 
Σημείωση: οποιαδήποτε φθορά απώλεια ή κακή χρήση τόσο της αίθουσας, των χώρων του 

ξενοδοχείου όσο και των μηχανημάτων βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία. 

 
1.6.  Για την ΠΡΟΒΟΛΗ των TV  SPOT του Κ.Ε.Θ.Ι. απαιτείται σε κάθε  περίπτωση οθόνη  

2Χ3 ή 3Χ3, και η ύπαρξη projectora 5000 ansi unmin  για τη διασφάλιση της ποιότητας 

της προβολής. 

1.7.  Βιντεοσκόπηση ανά εκδήλωση με δικάμερο συνεργείο σε ποιότητα εγγραφής PRO 50 

(Το υλικό θα παραδοθεί από τον ανάδοχο μονταρισμένο σε 5 DVD για τις ανάγκες 

απολογισμού του Έργου) συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων που 

απαιτούνται. 

1.8.  Ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Έργου με εφαρμογή web 

tv των δύο (2) ημερίδων της Αθήνας (για τις ανάγκες της περιγραφόμενης ενέργειας 

απαιτείται van εξωτερικών μεταδόσεων). 

 
Ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού θα 

πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά ανά Περιφέρεια βάσει των 

παρακάτω Πινάκων:  

 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  350 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 350 ΑΤΟΜΑ 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 
 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ (ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΤΡΑ 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  150 ΑΤΟΜΩΝ 
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ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 150 ΑΤΟΜΑ 

 
 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
2 Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ   
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 
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7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΝΙΑ 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

ΣΙΤΙΣΗ 
 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
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ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης. Θα γίνει στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στην πόλη 

των Αθηνών κατά τη λήξη του Έργου (Απρίλιος 2011) για να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά 

του και τα παραχθέντα από την υλοποίησή του προϊόντα και θα έχει χαρακτήρα απολογιστικό 

στην οποία θα κληθούν διακεκριμένοι επιστήμονες.  

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης αυτής απαιτούνται τα παρακάτω:  

Εκμίσθωση αίθουσας - υπηρεσιών εστίασης και ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, Η/Υ & videoprojector κ.ά) συμπεριλαμβανομένων: προσκλήσεων, τσάντες, μπλοκ, 

στυλό.  

Επισημαίνεται ότι στην Τελική Εκδήλωση θα γίνει απομαγνητοφώνηση μόνο των 
εισηγήσεων, ενώ παράλληλα θα γίνεται διερμηνεία στα ελληνικά και τα αγγλικά καθώς και 
στην Ελληνική νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) από πιστοποιημένους διερμηνείς και με βάση 
τα σχετικά διεθνή πρότυπα. 
 
Συγκεκριμένα απαιτείται: 

Α. Εκμίσθωση αίθουσας κεντρικού ξενοδοχείου Α’ κατηγορίας στην Αθήνα  

Β. Διάταξη αίθουσας (θεατρική διάταξη) 

Γ. Οργάνωση αίθουσας (στολισμός – επιμέλεια προσκεκλημένων – διασφάλιση θέσεων 

επισήμων – τοποθέτηση ονομάτων σε πάνελ – γραμματεία υποδοχής – διασφάλιση χώρου 

δημοσιογράφων και ΜΜΕ  κ.λ.π.) 

Δ.   Δημιουργία ΠΑΝΕΛ (τοποθέτηση κεντρικού πανώ εκδήλωσης – διαμόρφωση 

 σκηνικού  - επιμέλεια υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες της εκδήλωσης  κ.λ.π) 

Ε.   Οργάνωση προβολής, οργάνωση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, οργάνωση  βοηθητικών  

       μηχανημάτων προβολής κ.λ.π. 

 
Σημείωση: οποιαδήποτε φθορά απώλεια ή κακή χρήση τόσο της αίθουσας, των χώρων του 

ξενοδοχείου όσο και των μηχανημάτων βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία. 

 
Στ.   Για την ΠΡΟΒΟΛΗ των TV  SPOT του Κ.Ε.Θ.Ι. απαιτείται σε κάθε    

 περίπτωση οθόνη  2x3 ή 3x3, και η ύπαρξη projectora 5000 ansi unmin για  τη διασφάλιση 

        της ποιότητας της προβολής  
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Ζ.   Βιντεοσκόπηση ανά εκδήλωση με δικάμερο συνεργείο σε ποιότητα εγγραφής PRO 50 (Το  

υλικό θα παραδοθεί από τον ανάδοχο μονταρισμένο σε 5 DVD για τις ανάγκες απολογισμού 

του Έργου) συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων που απαιτούνται. 
Η.  Ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Έργου με εφαρμογή web tv για 

τις ανάγκες της περιγραφόμενης ενέργειας απαιτείται van εξωτερικών μεταδόσεων). 

 
Η Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 

χαρακτηριστικά βάσει του παρακάτω Πίνακα: 

 
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

 
 Coffee break ΓΙΑ 300 ΑΤΟΜΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

  
 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ  400 ΑΤΟΜΩΝ 
 

 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 

FOLDER, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ 400 ΑΤΟΜΑ 

 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 

 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 
 
Το Έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) Φάσεις: 

 
I: Δοκιμαστική Φάση:  
Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάθεση πρότασης χωροθέτησης της κάθε 

μιας αίθουσας εκδηλώσεων και της οργάνωσης αυτής σχετικά με το στολισμό της, την επιμέλεια 

των προσκεκλημένων, τη διασφάλιση θέσεων επισήμων, την τοποθέτηση ονομάτων στο πάνελ, 

τη γραμματεία υποδοχής, τη διασφάλιση χώρου δημοσιογράφων και ΜΜΕ πριν από την 

πραγματοποίηση είτε της κάθε μιας εκδήλωσης από τον κύκλο εκδηλώσεων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης και απολογισμού είτε της τελικής εκδήλωσης ενημέρωσης. Οι προτάσεις αυτές 
θα παραδοθούν προς έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

(ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 
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ΙΙ: Φάση Ολοκλήρωσης του Έργου: 
Διοργάνωση και πραγματοποίηση του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού και της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης κατά τα ανωτέρω . 

 
Συνολικός αριθμός Ημερίδων Ενημέρωσης: 10. 
 
Η παράδοση του απαιτούμενου αριθμού Τσαντών, Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό θα γίνει στο 

χώρο που θα πραγματοποιηθεί η κάθε μια εκδήλωση.  

 
Η Παράδοση Προσκλήσεων θα γίνει προ ενός (1) μηνός από την κάθε ημερίδα/εκδήλωση  στα 

γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για την ακριβή 

ημερομηνία της ημερίδας/εκδήλωσης σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερίδα/εκδήλωση.  

 
Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής 

και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν κάθε μιας επιτυχημένης οργάνωσης και 

παράδοσης καθενός από τα παραδοτέα αλλά και κατόπιν καταμετρήσεως του συνόλου των 

Τσαντών, Μπλόκ Σημειώσεων, Προσκλήσεων και Στυλό, καθώς και ποιοτικού δειγματοληπτικού 

ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Μέρους Β της παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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APΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
α. Αναθέτουσα αρχή και υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι προσφορές 
ααl Αναθέτουσα αρχή είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μουσαίου αρ. 2 (Πλάκα). Το 

Κ.Ε.Θ.Ι. ιδρύθηκε το 1994 (με το Π.Δ. 42/11.03.1994 - Φ.Ε.Κ. 33/Α΄/1994) και λειτουργεί κεντρικά 

στην Αθήνα (οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου - Αθήνα, τηλεφ. κέντρο 210-3898000) 

και περιφερειακά με δύο Παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και με γραφεία στο 

Βόλο και στο Ηράκλειο Κρήτης, υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

αβ/ Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου 

Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81. 

 
β. Είδος διαγωνισμού 
Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 

 
γ. Αντικείμενο διαγωνισμού 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Δράση 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – 

Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και 

επικοινωνίας»του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, όπως αναφέρεται και 

περιγράφεται στο Μέρος Α της παρούσας (Αντικείμενο του έργου). 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 

 
δ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 30.11.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία 

του Κ.Ε.Θ.Ι., Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου – Αθήνα, Τ.Κ. 106 81. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 
ε. Γλώσσα 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής 

και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 

δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων Ι υποψηφίων Αναδόχων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται 

ότι απαιτείται νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά. 
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στ. Διάρκεια της σύμβασης 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30.04.2011 

 

ζ. Τόπος παροχής υπηρεσιών 
Στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 και Βαλτετσίου 

Τ.Κ. 106 81, σε συνεδριακό χώρο στην Αθήνα για τη διενέργεια της Τελικής Εκδήλωσης 

Ενημέρωσης αλλά και σε συνεδριακούς χώρους στις έδρες επτά (7) Περιφερειών της χώρας 

(Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας) για τη διενέργεια του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού. 

 

η. Προϋπολογισμός 
Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 

2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων 

Ευρώ, # 110.700,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 

90.000,00 €). 

Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό 

συλλογικής απόφασης Ε4198/12.02.2010, τροποποίηση 0 και με αριθμό Έργου 

2010ΣΕ41980072 με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το Έργο: 

΄΄Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας΄΄». 

 

θ. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης και ημερομηνία δημοσίευσης 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 

18.10.2010 και δημοσιεύτηκε στις 22.10.2010. 

2. Στον ελληνικό τύπο στις 25.10.2010. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (http//www.kethi.gr) στις 25.10.2010. 

 
ι. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα, οδός Χαριλάου 

Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. 

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν έχει καμία απολύτως 

ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς 

κόστος. 

 Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
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στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Κ.Ε.Θ.Ι. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Κ.Ε.Θ.Ι. και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της 

μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη διεύθυνση http://www.kethi.gr. Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων 

που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site). 

 
 

ια. Ορισμοί – συντομογραφίες 
 
X.M. E.O.X.: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  
Έργο: Το σύνολο του υπό ανάθεση έργου 

Δομές: Τα Κέντρα όπου θα παρέχεται πληροφόρηση, γλώσσα, συμβουλευτική, e-learning 

(moodle), απασχόληση, ψυχοκοινωνική στήριξη, εκπαίδευση, κύκλοι βιωματικής ανάπτυξης, 

εργαστήρια διαπολιτισμικού αλφαβητισμού, εξειδικευμένα σεμινάρια, συνεργασία με 

διαμεσολαβητές, συμμετοχή στα fora δικτύωσης. Τα Κέντρα αυτά θα βρίσκονται στις ακόλουθες 

περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Καλαμάτα, Ιωάννινα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 

Ηράκλειο Κρήτης, Δίον Πιερίας. 

Διακήρυξη: Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 

διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένoυ και τις 

προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.  

 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και 

την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων του 

άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 συλλογικό όργανο του Κ.Ε.Θ.Ι.. 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση 

των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική - οριστική). 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
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σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογράψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το 

προκηρυσσόμενο έργο, δηλαδή μεταξύ που Κ.Ε.Θ.Ι. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

του έργου που θα επιλεγεί.  

Αναθέτουσα Αρχή: Το Κ.Ε.Θ.Ι. που διενεργεί το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο 

τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

Ανάδοχος: Ο/Η προσφέρων/ουσα που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και 

θα εκτελέσει το έργο. 

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του έργου. 

Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή που θα κατακυρωθεί το έργο. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του 

έργου και όλα τα τεύχη που τις συνοδεύουν και τις συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονομική Προσφορά 

του Αναδόχου και δ. τη διακήρυξη. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται 

ότι απαιτείται νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά. 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο/η διαγωνιζόμενος-η / υποψήφιος-ο ανάδοχος με έγγραφη 

δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 

ενώσεις φυσικών προσώπων, με ή χωρίς προσωπικότητα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ( Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία 

περί Δημοσίων Συμβάσεων ( GPA ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( Π.Ο.Ε.), η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97) υπό τον όρο η σύμβαση 

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του 

ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική 

τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 
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σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς: διαφήμισης, προβολής ή άλλες 

συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. 

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες δραστηριότητες και να 

μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (163/Α΄/05.08.2008). 

Οι εταιρείες αυτές παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς ή Οργανισμούς Πιστοποίησης ή να 

έχουν καταθέσει αίτηση σε αυτούς για χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, σύμφωνα με 

τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 

3688/2008 (163/Α΄/05.08.2008), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 

«Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Φ.Ε.Κ. 186/Α΄/23.09.1997), καθώς και 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου 

Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ. 

310/1996 (ΦΕΚ Α' 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν 

υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό ισχύει. 

3. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των 

υπoψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το Διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και 

τους υπεργολάβους, οι οποίοι δύνανται να συνεργάζονται με έναν μόνο υποψήφιο. 

4. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού και η 
προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

5. Επίσης, δε γίνονται δεκτοί και οι προσφορές τους αποκλείονται ως απαράδεκτες:   
α. Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων. 

β. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή παύση 

δραστηριοτήτων ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική 

διαχείριση, ή παύση δραστηριοτήτων, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη 

διαδικασία. 

γ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

δ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

ε. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση της προσφορά υποψηφίου 

αναδόχου, όταν κατά το στάδιο της αξιολόγησης αποδειχθεί ότι τα αναγραφέντα στην προσφορά 

του στοιχεία δεν είναι αληθή. 

7. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

8. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής ή η υποβολή ψευδών 

πιστοποιητικών ή δηλώσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου Αναδόχου. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά 

αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός, χωρίς δυνατότητα 

απαίτησης αποζημίωσης από τον απορριπτόμενο. 

 
2.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οι δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο 

«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις 

/ οδηγίες: 

 



 34

♦ Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

♦ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Έγγραφα/δικαιολογητικά με την ένδειξη «Κατόπιν σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης», δεν υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά αλλά σε μεταγενέστερο 

χρόνο. 

Σημείωση: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, 

ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά με την ένδειξη «Κατόπιν σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης», τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται.  

♦ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

♦ Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 
Α. Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. 
Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 του παρόντος Μέρους της 
Διακήρυξης.  

ΝΑΙ   

3. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια 
Αρχή, στην οποία : 
(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού. 
(b) Να δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
(c) Να δηλώνεται ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης. 
(d) Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ακριβή. 
(e) Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης για απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή 
ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
(f) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 
(g)  Να δηλώνεται ότι δεν τελούν δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
(h)  Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
(i) Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο. 
(k) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση 
για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών στην 
περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

4. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
 

  

5. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007). Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

6. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, στην οποία 
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

  (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό   
  επαγγελματικό παράπτωμα,  
  (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από  
  σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
  δημοσίου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί 
με 
  αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
  προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου  
  τομέα. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

7. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

8. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

9. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

10. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

ΝΑΙ 
Κατόπιν   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί σε παύση εργασιών. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

12. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

13. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

14. 

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

ΝΑΙ   

15. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

16. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

17. 
Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει την Προσφορά.  

ΝΑΙ 1   

 

                                                 
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.  
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 
Β. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 του παρόντος Μέρους της 
Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

  3. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από οποιαδήποτε 
Δημόσια Αρχή, στην οποία : 
(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού. 
(b) Να δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
(c) Να δηλώνεται ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης. 
(d) Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 
ακριβή. 
(e) Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος παραιτείται από κάθε 
δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή 
ακύρωσης ή ματαίωσης του 
διαγωνισμού για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 

 (f) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 

(g)  Να δηλώνεται ότι δεν τελούν 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
(h)  Είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(i) Να δηλώνεται ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. 
(k) Να αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών στην περίπτωση 
κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

  4.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
 
 

  

  5. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας 
και για τα αδικήματα συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, 
απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 
του Π.Δ. 60/2007). Το απόσπασμα ή 
το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
 
 

  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής από 

ΝΑΙ 
Κατόπιν   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

7. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

8. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

9. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

10. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

11. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

12. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

13. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

14. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

15. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης που ο 

ΝΑΙ 
Κατόπιν   
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υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

16. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

17. 
Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει την Προσφορά.  

ΝΑΙ 2   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 

   Γ. Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος 
Ι της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2.  

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 
Μέρους της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του 
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

                                                 
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό 
ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

 
 

4.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από 
το οποίο να προκύπτει ότι α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 
αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
της συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 
43 του Π.Δ. 60/2007). Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
 
 

  

5.  

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

ΝΑΙ   

6.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα αναγράφει 
τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα 
δηλώνει ότι:  

  (α) Η προσφορά συντάχθηκε 
  σύμφωνα με τους όρους και τις 
  προδιαγραφές της παρούσας 
  διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.

(β) Γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί 

NAI   
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όλοι οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης. 
(γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι ακριβή. 
(δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης για απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή 
ακύρωσης ή ματαίωσης του 
διαγωνισμού για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 

7.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

8.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

9.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

10.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

11.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

12.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

13.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

14.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών 
από διαπιστευμένους προς τούτο 
Φορείς Πιστοποίησης του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα ή θεωρημένη 
κατατεθείσα αίτηση σε αυτούς για 
χορήγηση πιστοποιητικού.  

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

15.  

Βεβαίωση – Πιστοποιητικό εγγραφής 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 
Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του 
Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

16.  

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

ΝΑΙ   

17.  

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

18.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ειδοποίησης 

19.  
Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει την Προσφορά.  

ΝΑΙ 3   

20.  

Tα δικαιολογητικά σύστασής τους και 
τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς 
και δικαιολογητικά εκπροσώπησης 
τους. 

ΝΑΙ   

21.  
Η απόφαση έγκρισης της συμμετοχής 
του νομικού προσώπου από το 
αρμόδιο όργανό του. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 
    Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2. 

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

ΝΑΙ   

3. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 του παρόντος Μέρους της 
Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

4. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από οποιαδήποτε 

ΝΑΙ   

                                                 
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 
εκπρόσωπός του.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δημόσια Αρχή, στην οποία : 
(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού. 

  (b) Να δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 

(c) Να δηλώνεται ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης. 
(d) Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 
ακριβή. 
(e) Να δηλώνεται ότι παραιτείται από 
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του 
διαγωνισμού για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 
(f) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 
(g)  Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(h)  Είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(i) Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο. 
(k) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για 
την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών στην 
περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

5. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν  
καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και 
για τα αδικήματα  της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, 
απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 
του Π.Δ. 60/2007). Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ειδοποίησης 
 
 

6. 
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί 
νόμιμα.  

ΝΑΙ 
   

7. 

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

ΝΑΙ 
   

8. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

9. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

10. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

ΝΑΙ 
Κατόπιν   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

12. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

13. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

14. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

15. 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παροχής 
διαφημιστικών υπηρεσιών από 
διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς 
Πιστοποίησης του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα ή θεωρημένη κατατεθείσα αίτηση 
σε αυτούς για χορήγηση πιστοποιητικού. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

16. 

Βεβαίωση – Πιστοποιητικό εγγραφής 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 
Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

17. 

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

ΝΑΙ   

18. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

ΝΑΙ 
Κατόπιν   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

19. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

20. 
Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει την Προσφορά.  

ΝΑΙ 4   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

  
Ε. Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα 1 και 2 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας.  

ΝΑΙ   

2. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 
Μέρους της Διακήρυξης. 

   

3. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από οποιαδήποτε 
Δημόσια Αρχή, στην οποία : 
(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού. 

  (b) Να δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της παρούσας 

ΝΑΙ   

                                                 
4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
(c) Να δηλώνεται ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης. 
(d) Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 
ακριβή. 
(e) Να δηλώνεται ότι παραιτείται από 
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης 
του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 
(f) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους, δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 
(g)  Να δηλώνεται ότι δεν τελούν 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
(h)  Είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(i) Να δηλώνεται ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. 
(k) Να αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών στην περίπτωση 
κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 
εγγραφής του στα μητρώα του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 
 

5. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
ή διαχειριστές του νομικού αυτού 
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 
αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
της  συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 
του Π.Δ. 60/2007). Το απόσπασμα ή 
το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
 
 

  

6. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

8. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

9. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

10. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

11. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

12. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

13. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

14 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών 
από διαπιστευμένους προς τούτο 
Φορείς Πιστοποίησης του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα ή θεωρημένη 
κατατεθείσα αίτηση σε αυτούς για 
χορήγηση πιστοποιητικού.  

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

15 

Βεβαίωση – Πιστοποιητικό εγγραφής 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 
Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του 
Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. 

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

16. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

17. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 
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18. 

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

ΝΑΙ 
Κατόπιν 
σχετικής 
έγγραφης 

ειδοποίησης 

  

19. 
Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει την Προσφορά.  

ΝΑΙ 5   

20. 

Τα δικαιολογητικά σύστασής τους και 
τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς 
και δικαιολογητικά εκπροσώπησής 
τους. 

ΝΑΙ   

21. 
Η απόφαση έγκρισης της συμμετοχής 
του νομικού προσώπου από το 
αρμόδιο όργανό του. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 
 ΣΤ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 
και 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. ΝΑΙ   

2. 

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

ΝΑΙ   

3. 

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου : 
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια 
το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

ΝΑΙ   

                                                 
5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  
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της Προσφοράς,  
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

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

4. 

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

ΝΑΙ   

 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

2.3  Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις  
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπος πρέπει να 

προσκομίσει εξουσιοδότηση, που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. 

2. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Μέρους Β΄ της παρούσας, ή ο υπόχρεος προς τούτο 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ της παρούσας 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος.  

4. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 118/2007, να ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων επί των 

νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 

συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν 

μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, δεν προσκομιστούν/συμπληρωθούν μέσα στην ορισθείσα 

προθεσμία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 
1. Η ένωση/κοινοπραξία υποβάλλει κοινή Προσφορά. Η Προσφορά υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας είτε από κοινό τους εκπρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως αναγράφεται το 

ποσοστό που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της Προσφοράς. Στην Προσφορά ορίζεται ένα 

από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας ως Ανάδοχος ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση για 

την εκτέλεση του έργου. 

2. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας τα μέλη θα είναι αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρίαν 

υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του συνόλου του έργου και σε 

περίπτωση διαδοχής ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι θα 

συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

3. Όλοι οι εταίροι των ενώσεων / κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες 

υποχρεώσεις με τον εταίρο που θα υπογράψει τη σύμβαση για λογαριασμό τους («Ανάδοχος»). 

4. Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή εξαιτίας λόγου ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 

χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής Προσφοράς με το ίδιο συμβατικό τίμημα. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να 

προτείνουν, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αντικαταστάτη που πρέπει οπωσδήποτε να 

εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και σε 

κανένα στάδιο να γίνει αντικατάσταση εκείνου του μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας που έχει 

οριστεί Ανάδοχος του έργου και έχει υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Η 

δυνατότητα υλοποίησης της αξιολογηθείσας προσφοράς ή εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης 

από τα εναπομείναντα μέλη, θα εξετασθεί από το Κ.Ε.Θ.Ι., το οποίο θα αποφασίσει σχετικά. Εάν 

το Κ.Ε.Θ.Ι. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του 

μέλους, που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του διαγωνισμού. 

Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του Κ.Ε.Θ.Ι. 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

5. Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 

νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως Ανάδοχος 

ένωση / κοινοπραξία, το οριστικό κοινοπρακτικό με το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου των 

μελών θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Τα αναφερόμενα στο κοινοπρακτικό ποσοστά 



 58

συμμετοχής των μερών της κοινοπραξίας πρέπει να είναι σε συμφωνία με την Προσφορά που 

έχει κατατεθεί Από φορολογικής πλευράς η κοινοπραξία αυτή θα υπάγεται στις διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και της φορολογίας εισοδήματος Ν.Π., σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και οι κοινοπραξίες, οι οποίες συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής των ενώσεων προσώπων. 

  

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠPOΫΠO-
ΘEΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν, και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να 

υποβάλουν μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο 

«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής»: 

 
1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς 

στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 
- επιχειρηματική δομή, 
- τομείς δραστηριότητας, 
- προϊόντα και υπηρεσίες, 
- εγκαταστάσεις. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 
 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 
   
   

 

Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς 
συνεργάτες την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 
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καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 
 
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Εξωτερικό Συνεργάτη 

Επωνυμία Συνεργάτη 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 
   
   

 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

2 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% του 
προϋπολογισμού του Έργου. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

2.1 1. Αντίγραφα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών. 
2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα προσκομισθούν 
αντίγραφα Ισολογισμών ή υπεύθυνες δηλώσεις για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται: α) τυχόν νομικοί 
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και β) εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο 
ανάδοχο η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για 
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

4 Αναλυτική περιγραφή και σχηματική αποτύπωση της δομής της ομάδας των στελεχών 
που θα εμπλακούν στο έργο. Ως Ομάδα Έργου νοείται: Τα στελέχη που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος προτείνει να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου, οι εξωτερικοί συνεργάτες που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει να συμπεριληφθούν στην Ομάδα Έργου και ο Κύριος 
Υπεύθυνος του Έργου που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει να ηγηθεί της ομάδας 
Έργου.  
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Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο, κατόπιν σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

4.1 Προκειμένου να ελεγχθεί ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει προσωπικό επαρκές σε 
πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, 
πέντε (5) τουλάχιστον από τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην Ομάδα του Έργου ως 
Υπεύθυνοι να είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι είτε μη μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου 
Αναδόχου με προϋπηρεσία στην εκτέλεση παρόμοιων με το παρόν έργο.  
1. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, είτε των μονίμων 
υπαλλήλων είτε του μη μόνιμου προσωπικού, όπου θα δηλώνεται αντιστοίχως είτε ότι 
εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι στην Επιχείρηση του υποψήφιου Ανάδοχου είτε ότι θα 
συνεργαστούν με τον υποψήφιο Ανάδοχο στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ότι 
έχουν προϋπηρεσία στην προβολή εκδηλώσεων – σεμιναρίων και ότι θα λάβουν μέρος 
ως Υπεύθυνοι στην Ομάδα του Έργου του υποψήφιου Αναδόχου,  
2. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, του υποψήφιου 
Αναδόχου είτε ότι οι ως άνω μόνιμοι υπάλληλοι εργάζονται στην Επιχείρησή του είτε ότι το 
μη μόνιμο προσωπικό θα συνεργαστεί με τον υποψήφιο Ανάδοχο στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου έργου, ότι έχουν προϋπηρεσία στη προβολή εκδηλώσεων – σεμιναρίων 
και ότι συμπεριλαμβάνονται ως Υπεύθυνοι στην Ομάδα του Έργου,  
3. Στην περίπτωση και μόνο που τα πέντε μέλη της Ομάδας Έργου είναι μόνιμοι 
υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου, καταστάσεις προσωπικού των τελευταίων ετών, 
νομίμως θεωρημένες από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., όπου θα φαίνονται 
υπογραμμισμένα τα ονόματα των ανωτέρω πέντε μονίμων υπαλλήλων.  
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

4.2 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν 
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Εξωτερικού Συνεργάτη  

Θέση στην Ομάδα 
Έργου Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής6 

(%) 
     
     
     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2)   
  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 
 

4.3 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής6 

(%) 

      
      
      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.3)   
 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

4.4 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου των παραπάνω 
κατηγοριών, στα οποία καταγράφεται η ενασχόληση τους με έργα παρόμοιου 
αντικειμένου. Για την παρουσίαση των ανωτέρω απαιτείται η κατάθεση βιογραφικών των 
προτεινόμενων στελεχών, τα οποία υποβάλλονται σε Παράρτημα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Βιογραφικού στο Παράρτημα Ι. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

5 Κατάθεση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής συγκεντρωτικής δήλωσης για 
το τεχνικό προσωπικό, το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και για τον αριθμό 
των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Αναλυτική κατανομή των 
στελεχών σε κατηγορίες προσωπικού, με αριθμό απασχολουμένων ανά κατηγορία, 
χρονική εξέλιξη. 

6 Περιγραφή, εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, του τεχνικού εξοπλισμού και 
των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του. Να επισυναφθούν εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
συμμετοχής στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παροχή των υπηρεσιών συμμορφώνεται με 
τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που τηρεί ο υποψήφιος ανάδοχος. Να αναφερθούν 
και να προσκομισθούν διαθέσιμα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας. 

7 Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου: 
7.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 
Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης του έργου/πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, που συντάσσεται 
ή θεωρείται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται τα αντίστοιχα 
παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από 
οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, του ιδιώτη, και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου 
και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 
Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

 
 

                                                 
6 ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 

συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 4.2, 4.3) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακα Έργων 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗ

Σ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  
(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ
ΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι
σμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημερομηνί

α) 

      
 
Όπου  
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 
 
Από τα παραπάνω έργα, επί ποινή απαραδέκτου, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το 
αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου θα πρέπει να έχει παραδοθεί επιτυχώς και 
παραληφθεί οριστικά από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον ιδιώτη και θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικά. 
Επισήμανση: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
την προβλεπόμενη στο υπό στοιχ. 8 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα 
προσκομίσει τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα οποία θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν. 

8 Να κατατεθεί εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 
οποία θα βεβαιώνεται η προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση εντός 
σφραγισμένου φακέλου των υπό στοιχείαν 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 και 7.1 δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παρόν άρθρο της διακήρυξης 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. 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.  

2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

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

4. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Μέρους Β΄ της παρούσας, ή ο υπόχρεος προς 
τούτο δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 3 του Μέρους Β΄ της 
παρούσας καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
συμμετέχοντος. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του συμμετέχοντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 3 του Μέρους Β΄ της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης. Σε 

περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους αναδόχους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 

118/2007, αυτές παρέχονται από το Κ.Ε.Θ.Ι. το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της 

ως άνω προθεσμίας και σε όλους όσους έχουν παραλάβει με απόδειξη το τεύχος της διακήρυξης 

και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα 

ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους αναδόχους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 

αυτές θα δοθούν από το Κ.Ε.Θ.Ι. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών σε όλους όσους έχουν παραλάβει με απόδειξη το 

τεύχος της διακήρυξης και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους, χωρίς ο 

προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. και 

ειδικότερα υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 81 (αριθμός fax: 210-

3898058). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Κ.Ε.Θ.Ι. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: kethi@kethi.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα 

αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και 

γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το 

Κ.Ε.Θ.Ι. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 5.1 Σύνταξη - Περιεχόμενο προσφορών 
1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφορές υποχρεωτικά κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο 

ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει την Αίτηση 
Συμμετοχής και τους τρεις (3) ως κάτωθι επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Αίτηση Συμμετοχής», σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

Β. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 
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τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψηφίου αναδόχου προς τις τυπικές, 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Γ. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Δ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

 
5.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 του Μέρους Β της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικά 

συμμετοχής. 

 
5.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να παρουσιάσει την προτεινόμενη προσέγγιση 

για την εκτέλεση του έργου, παραθέτοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

1. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας/μεθοδολογίας προσέγγισης και υλοποίησης του έργου, 

χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 

του έργου, συνθήκες αποθήκευσης των παραδοτέων μέχρι την παράδοση στο Κ.Ε.Θ.Ι. και 

μεταφοράς στον τόπο παράδοσης. 

2. Aναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει και 

να υλοποιήσει το σύνολο του Έργου, καθώς και την οργάνωση – διάταξη των αιθουσών 

εκδηλώσεων, την οργάνωση της αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού, τη 

μαγνητοσκόπηση των εκδηλώσεων. Προτεινόμενη οργάνωση στην υλοποίηση του έργου. 

3. Μεθοδολογία σχεδιασμού των δημιουργικών προτάσεων των παραδοτέων αλλά και 

παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης εκτύπωσης του έντυπου υλικού και παραγωγής των  

ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων. 

4. Περιγραφή της ιδέας (concept) για τις προτάσεις δημιουργικού των απαιτούμενων 

εντύπων προϊόντων και ραδιοτηλεοπτικού και οπτικοακουστικού υλικού, ομοιομορφία 

σειράς των παραδοτέων, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων, ποιοτικός 

έλεγχος – test σε κάθε φάση της παραγωγής, προτεινόμενη οργάνωση στην υλοποίηση 

του έργου. 

5. Πρόταση προγράμματος και σχεδίου διανομής (mediaplan) των ραδιοτηλεοπτικών 

μηνυμάτων και σχεδίου καταχώρησης (mediaplan) των δελτίων τύπου στον ημερήσιο τύπο 

και τα αντίστοιχα περιοδικά με αντίστοιχη παρουσίαση της ακροαματικότητας – 

θεαματικότητας των μέσων και της κυκλοφορίας των προτεινόμενων εντύπων (εφημερίδων 

και περιοδικών) με στόχο την καλύτερη διάχυση της πληροφόρησης του έργου. 

6. Οργάνωση Ομάδας Έργου, μεθοδολογία συνεργασίας με τα στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι. 



 65

7. Χρονοπρογραμματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 17 του παρόντος Μέρους της Διακήρυξης.  

 

5.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στην προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κοστολογηθεί 

αναλυτικά το σύνολο των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές για το σύνολο του 

έργου πρέπει να δίνονται σε Ευρώ.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος υπηρεσιών οργάνωσης, πραγματοποίησης των 

εκδηλώσεων, μίσθωσης και στολισμού των αιθουσών, εκτύπωσης του συνόλου των εντύπων, 

αντιτύπων των Folder, Μπλοκ σημειώσεων, τσαντών και προσκλήσεων, προβολής, 

βιντεοσκόπησης, speakers, ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Έργου 

και αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού, απομαγνητοφωνήσεων των χαιρετισμών και 

της διερμηνείας στα ελληνικά και στα αγγλικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και 

κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνεται το 

κόστος υπηρεσιών οργάνωσης, παραγωγής επιμέλειας ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων, 

δημιουργικού και εκτύπωσης του συνόλου των αντιτύπων του έντυπου υλικού, της μετάφρασης 

στα ελληνικά και τα αγγλικά και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
ΕΚΔΟΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ   

ΕΝΤΥΠΟΥ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
Α 
Ι 
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(αριθμός/διάρκεια/ 
μέγεθος/είδος) 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Έκδοση (συγγραφή) Δελτίου 
Τύπου 

   

2 Εκτύπωση Φακέλων – 
Επιστολόχαρτων 

   

3 Παραγωγή ραδιοφωνικού 
μηνύματος 

   

4 Παραγωγή τηλεοπτικού 
μηνύματος 

   

5 Εκτύπωση Έγχρωμης Αφίσας    
6 Εκτύπωση Ενημερωτικού 

φυλλαδίου  Κύκλου Ημερίδων 
Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού 

   

7 Παραγωγή Οπτικοακουστικού 
Υλικού (cd, dvd, Βίντεο 
Παρουσίασης Προγράμματος) 

   

8 Εκτύπωση του Έντυπου του 
Έργου σε μορφή Brail 

   

9 Εκτύπωση Πρακτικών Τελικής    



 66

Εκδήλωσης Ενημέρωσης 
10 Εκτύπωση Δίγλωσσου 

Προγράμματος Τελικής 
Εκδήλωσης Ενημέρωσης 

   

 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ1    
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ – CONCEPT  
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, BANNER, ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.      

(Ποσοστό) 
1 Δημιουργικό Λογότυπου -   Banner –  

Ραδιοφωνικού μηνύματος – 
Τηλεοπτικού μηνύματος –
Οπτικοακουστικού υλικού (cd, dvd, 
βίντεο παρουσίασης προγράμματος) – 
Πρακτικών Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης – Δίγλωσσου 
Προγράμματος Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης 

   

 ΣΥΝΟΛΟ Κ2     
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΑΙ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(αριθμός) 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Ημερήσιος τύπος    
2 Ραδιόφωνο    
3 Τηλεόραση    
 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ3 

 
   

 
ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 
ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Ζωντανή μετάδοση στο 

διαδίκτυο μέσω της 
ιστοσελίδας του Έργου 
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6 Folder    
7 Mπλοκ Σημειώσεων     
8 Προσκλήσεις     
9 Στυλό    
10 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ4    
Σύνολο Κ4 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Αττικής – Αθήνα)  

 
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ5    
Σύνολο Κ5 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη)  

 
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ6    
Σύνολο Κ6 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Ηπείρου – Ιωάννινα)  
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Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΤΡΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ7    
Σύνολο Κ7 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα)  

 
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ8    
Σύνολο Κ8 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας – Αλεξάνδρεια Ημαθίας) 

  
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

– ΒΟΛΟΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
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6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ9    
Σύνολο Κ9 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας – Βόλος)  

 
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ10    
Σύνολο Κ10 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Κρήτης – Ηράκλειο) 

 
Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – 

ΧΑΝΙΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ11    
Σύνολο Κ11 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Κρήτης – Χανιά) 

 



 70

Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Folder    
6 Mπλοκ Σημειώσεων     
7 Προσκλήσεις     
8 Στυλό    
9 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ12    
Σύνολο Κ12 (Εκδήλωση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου – Καλαμάτα)  

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Α Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 
ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.      
(Ποσοστό) 

1 Εκμίσθωση αίθουσας    
2 Εκμίσθωση υπηρεσιών 

εστίασης 
   

3 Ενοικίαση υλικοτεχνικής 
υποδομής 

   

4 Βιντεοσκόπηση    
5 Ζωντανή μετάδοση στο 

διαδίκτυο μέσω της 
ιστοσελίδας του Έργου 

   

6 Διερμηνεία    
7 Μαγνητοφώνηση και 

Απομαγνητοφώνηση  
   

8 Folder    
9 Mπλοκ Σημειώσεων     
10 Προσκλήσεις     
11 Στυλό    
12 Τσάντες    
 Σύνολο    
 Εκπτώσεις    
 ΣΥΝΟΛΟ Κ13    
 
Σύνολο Κ13 (Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης στην Περιφέρεια Αττικής - Αθήνα)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ =  Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4 + Κ5 + Κ6 + Κ7 + Κ8 + Κ9 + Κ10 + Κ11 + Κ12 + Κ13 
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5.5. α) Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον 

παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

-  Δικαιολογητικά συμμετοχής: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, που θα 

περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

- Τεχνική Προσφορά: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, καθώς και ένα (1) Αντίγραφο σε 

ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο αποθήκευσης δεδομένων/cd-rom, εκτός βέβαια των τεχνικών 

φυλλαδίων), που θα περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής 

Προσφοράς. 

-  Οικονομική Προσφορά: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, που θα πρέπει να 

περιέχονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.  

β) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

- Ο τίτλος του φακέλου. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των μελών της, ήτοι σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται τα 

στοιχεία όλων των μελών του. 

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Σε περίπτωση που λόγω όγκου των τεχνικών στοιχείων ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε τα τεχνικά στοιχεία συσκευάζονται 

ιδιαιτέρως και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ) Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

δ) Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται 
από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 

αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

Επιπλέον, σε περίπτωση αποκλίσεων του περιεχομένου του CD από το πρωτότυπο, υπερισχύει 

το πρωτότυπο. 
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ε) Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 

στ) Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις 

θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφoράς. Η Επιτροπή Διενέργειας 

προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

ζ) Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 

προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις 

συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. 

η) Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση 

όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την 

υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της 

προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά 

των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 

θ) Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, που κατά την κρίση της αρμόδιας 

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

ι) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης 

ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις 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 και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο 

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

κ) Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου δεν γίνονται δεκτές. 

λ) Ο συμμετέχων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 

5.6 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
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τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι 

η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 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) στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου - Αθήνα Τ.Κ. 106 81.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. μέχρι την προηγουμένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

2. Δε θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν προσφορές, που είτε 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στο Κ.Ε.Θ.Ι. έγκαιρα, ήτοι μέχρι την 30.11.2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, έστω και 

αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων 

συγκοινωνίας κτ.λ.  

3. Το Κ.Ε.Θ.Ι. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων, που τη συνοδεύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΙΜΕΣ 
1.  Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Θα παρουσιάζουν την τιμή μονάδας ανά 

παραδοτέο και το συνολικό τίμημα των παραδοτέων, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 

κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης υπηρεσιών. Οι τιμές θα περιλαμβάνουν την παράδοση του 

υλικού στα σημεία που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και θα αναγράφονται ολογράφως 

και αριθμητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών, επικρατεί η τιμή ολογράφως. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.. 

2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσοστό επί τοις 

εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

3. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

4. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 

7. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Κ.Ε.Θ.Ι., ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

8. Προσφορές που το συνολικό τίμημά τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το 

Κ.Ε.Θ.Ι. πριν τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών κατά ανώτατο όριο. 

γ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και 

μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. 

δ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

-  Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική    ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης, δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς 

τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό 

θα πρέπει να καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου. 
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Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδες πεντακόσια 

τριάντα πέντε ευρώ (5.535,00 €). 
Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς την 

προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

1. Εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών 

αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή 

χώρα, που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το 

σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.  

2. Εγγυήσεις, που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  Στην 

περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την 

απόδοσή της στην ελληνική, η ελληνική μετάφραση υπερισχύει του πρωτότυπου κειμένου. 

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, να είναι 

συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. . 

4. Σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει, προ της υπογραφής της σύμβασης, 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας 

Διακήρυξης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει 

από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Κ.Ε.Θ.Ι. μετά την έκδοση σχετικής απόφασής του. 

5. Στις περιπτώσεις των Ενώσεων οι εγγυήσεις συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν και όρο 

ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρο. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο 

λήξης ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται σ’ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά 

την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα δέκα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης.  

7. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
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9. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αρμόδια Επιτροπή για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

προβαίνει στην έναρξη της δημόσιας διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω υπό «ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και 

στην οποία νομιμοποιούνται να συμμετέχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα 

στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν 

έχουν χαρακτηριστεί από τους διαγωνιζόμενους ως «εμπιστευτικά» ή η γνωστοποίησή τους δεν 

εμποδίζει την εφαρμογή των νόμων, δεν είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θίγει τα 

έννομα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή δεν βλάπτει το θεμιτό 

ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

- Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή όμως έχει 

το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι 

διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν 

καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή 

και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 

- Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους μετά την κατάθεσή 

της. 

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν 

στη φάση της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού. 

- Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος που περιέχει τα 

δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
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μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών κατά φύλλο. Για την οικονομική 

προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από την 

Επιτροπή και τους παριστάμενους εκπροσώπους των συμμετεχουσών Εταιρειών και αφού 

σφραγιστούν από την Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται και ο οποίος παραδίδεται με απόδειξη σε 

υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μεριμνά, ώστε η φύλαξη των φακέλων της οικονομικής προσφοράς να 

γίνεται κατά τρόπο, ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της 

αξιολόγησής τους. 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης των Προσφορών προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενες 

από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της 

Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  

4. Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται καθώς 

και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή σε χρόνο, που εκείνη θα 

καθορίσει, λαμβάνοντας υπόψη της τα χρονικά περιθώρια, που έχουν καθοριστεί με την 

απόφαση ορισμού της, για την ολοκλήρωση του έργου της σε κλειστή συνεδρία. Σε περίπτωση 

που κατά τη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθησαν κατά το 

διαγωνισμό προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες 

από τη διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συντάσσει, 

υπογράφει και σφραγίζει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης 

και το οποίο αποστέλλει προς έγκριση για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης 

στο αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης της αναθέτουσας αρχής.  

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν κατά το 

διαγωνισμό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην εξέταση των 

φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές μετά τον έλεγχο 

δικαιολογητικών που υποβλήθησαν κατά το διαγωνισμό έγιναν αποδεκτές, ως προς τη 

συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό που θα υπογράψει και 

σφραγίσει, τυχόν προσφορές που θα χαρακτηριστούν ως απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία 

από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας 

υπάρξουν τέτοιες απορριπτέες τεχνικές προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα 
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διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης προς έγκριση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

απόρριψης στο αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης της αναθέτουσας αρχής.  

Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των στοιχείων των αποδεκτών τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης. Μετά την 

ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στο 

αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης της αναθέτουσας αρχής το/α πρακτικό/ά της, για την 

έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και θα 

κοινοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους. 

6. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς 

γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές και οι οποίες, με απόφαση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι., έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Μετά την 

αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι 

διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα 

πρωτότυπα φύλλα της προσφοράς από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα 

ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α. θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

παρούσας διακήρυξης, β. θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 

τυχόν χαρακτηρίσει ως απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρξουν τέτοιες απορριπτέες 

οικονομικές προσφορές η Επιτροπή θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο αρμόδιο 

συλλογικό όργανο διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

απόρριψης, γ. θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται αυτός να προσκομίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 

και 3 του Μέρους Β΄ της παρούσας, μια σειρά δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από τη σχετική πρόσκληση. Στην 

περίπτωση που αυτός που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
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στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά την παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 

αναδόχους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της 

παρούσας διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από την παρούσα, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, την ημερομηνία και ώρα που θα 

οριστεί κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης αυτών από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στις ως άνω περιπτώσεις όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του Μέρους Β΄ της παρούσας, ή ο υπόχρεος προς 

τούτο δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 3 του Μέρους Β΄ παρούσας 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος. Επίσης, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος εφόσον από 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 3 

του Μέρους Β΄ της παρούσας. 

Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. 

προς έγκριση, το οποίο απoφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της Επιτροπής γνωστοποιείται στους 

διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

8. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σε δύο (2) 

αντίτυπα πρακτικά, στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παρόχου  σε αυτόν, της 

νομιμότητας της διενέργειας του και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.  
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 Η ένσταση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια 

του διαγωνισμού όργανο της αναθέτουσας αρχής ως εξής: 

 α)  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 

τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

Προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που 

διενήργησε το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες  

ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 β)  κατά της συμμετοχής παρόχου σε αυτόν, ή της νομιμότητας της διενέργειας του ως 

προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των Προφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία 

έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων  ο ενιστάμενος διαγωνιζόμενος.  

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 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. 

 Η ένσταση κατά της συμμετοχής παρόχου  σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. 

 γ)  κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα  τριών (3) εργάσιμων ημερών από της γνωστοποίησης της 

σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους.  

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών κατά αυτού κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται  το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερομένους, δεν γίνονται δεκτές. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των 

υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και 
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μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (΄΄παράβολα από κάθε αιτία΄΄). 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΘΟΔΟΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
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 

Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

-  Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπεβλήθησαν κατά το διαγωνισμό. 

- Έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

- Έλεγχο, αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τα προηγούμενα στάδια της αξιολόγησης. 

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

  Β* 

Λj = ____________________ 

  Κ* 

όπου: 

K: Το συνολικό κόστος της προσφοράς j 

Β:  H συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j 

Λj: Ο λόγος της προσφοράς διαγωνιζόμενου 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο Λ. 

* η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή 0,50  

* το συνολικό κόστος της προσφοράς έχει συντελεστή 0,50 

 

2. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα "Ομάδες και 

συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης", όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις 

που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 

βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφής. Επίσης, μειώνεται 

μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές Προδιαγραφές, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφώv έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η 

προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία 

της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και 

των δύο (2) ομάδων. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

3. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των 

προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Ομάδα 1 Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και 

Απόδοσης 
 

1.1 Ανάπτυξη της φιλοσοφίας/μεθοδολογίας προσέγγισης και 
υλοποίησης του έργου, χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 
έργου, συνθήκες αποθήκευσης των παραδοτέων μέχρι την 
παράδοση στο Κ.Ε.Θ.Ι. και μεταφοράς στον τόπο 
παράδοσης. 

10% 

1.2 Aναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος 
σκοπεύει να προσεγγίσει και να υλοποιήσει το σύνολο του 
Έργου, καθώς και την οργάνωση – διάταξη των αιθουσών 
εκδηλώσεων, την οργάνωση της αναπαραγωγής του 
οπτικοακουστικού υλικού, τη μαγνητοσκόπηση των 
εκδηλώσεων. Προτεινόμενη οργάνωση στην υλοποίηση του 
έργου. 

25% 

1.3 Μεθοδολογία σχεδιασμού των δημιουργικών προτάσεων των 
παραδοτέων αλλά και παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης 
εκτύπωσης του έντυπου υλικού και παραγωγής των  
ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων. 

10% 

1.4 Περιγραφή της ιδέας (concept) για τις προτάσεις 
δημιουργικού των απαιτούμενων εντύπων προϊόντων και 
ραδιοτηλεοπτικού και οπτικοακουστικού υλικού, ομοιομορφία 
σειράς των παραδοτέων, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 
των παραδοτέων, ποιοτικός έλεγχος – test σε κάθε φάση της 
παραγωγής, προτεινόμενη οργάνωση στην υλοποίηση του 
έργου. 

25% 

1.5 Πρόταση προγράμματος και σχεδίου διανομής (mediaplan) 
των ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και σχεδίου καταχώρησης 
(mediaplan) των δελτίων τύπου στον ημερήσιο τύπο και τα 
αντίστοιχα περιοδικά με αντίστοιχη παρουσίαση της 
ακροαματικότητας – θεαματικότητας των μέσων και της 
κυκλοφορίας των προτεινόμενων εντύπων (εφημερίδων και 
περιοδικών) με στόχο την καλύτερη διάχυση της 
πληροφόρησης του έργου. 

10% 
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 Σύνολο Ομάδας 1 80% 
Ομάδα 2 Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης  

2.1 Οργάνωση Ομάδας Έργου, μεθοδολογία συνεργασίας με 
τα στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι. 

10% 

2.2 Χρονοπρογραμματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

10% 

 Σύνολο Ομάδας 2 20% 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 100% 
 
4. Διαμόρφωση του συνολικού κόστους προσφοράς (κόστος αξιολόγησης 
οικονομικών προσφoρών) 
Το κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει: 

- το κόστος δημιουργικού και παραγωγής του εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού και εν 

γένει του συνολικού υλικού προβολής και δημοσιοποίησης του Έργου 

- το κόστος αποστολής στο σημεία που θα καθορίσει το Κ.Ε.Θ.Ι.  

- το κόστος καταχώρησης σε έντυπα μέσα και διανομής σε ραδιόφωνο, τηλεόραση. 

- το κόστος εκμίσθωσης αιθουσών και οργάνωσης ημερίδων  

- το κόστος αναπαραγωγής υλικού προβολής 

- το κόστος της βιντεοσκόπησης, των speakers, της διερμηνείας, μαγνητοφώνησης και 

απομαγνητοφώνησης 

- το κόστος της εστίασης των συμμετεχόντων και 

- το κάθε άλλο κόστος που βαρύνει την εκτέλεση του έργου και προκύπτει από την 

προσφορά. 

 

5. Απόρριψη προσφορών 
 Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα 

δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 

οπότε θεωρούνται αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών 

που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι ή υποχρεωτικοί όροι είναι οπωσδήποτε 

ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Αναδόχου 

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά με κόστος μεγαλύτερο του αναφερόμενου στη Διακήρυξη. 

Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής 

και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 

της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 

ετών. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 Σοβαρό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο Ανάδοχος κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

 Καταδίκη του Αναδόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα α) 

της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκίας, γ) απάτης και δ) 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Η ασυνέπεια του Αναδόχου στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) είναι 

υπερβολικά χαμηλές και ιδιαίτερα κάτω του 70% του προϋπολογισμού 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της 

προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα 

γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση 

προσφοράς).  

Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών ή στις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Εάν και μετά την παροχή των 

διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 

απορρίπτονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄). 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις 

τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 

απόρριψη. 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του 

Κ.Ε.Θ.Ι. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει αζημίως ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου, ο οποίος αποδεικνύεται 
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αναξιόπιστος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ANAKOINΩΣH - ΚAΤAΚΥΡΩΣH 
- Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς όλους τους 

υποψηφίους και τον επιλεγέντα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Κ.Ε.Θ.Ι. Στην ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται 

το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η τιμή, η αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η 

παροχή υπηρεσιών και παραδοτέων, η συμφωνία κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, 

καθώς και με το σχέδιο της σύμβασης, το οποίο έχει επισυναφθεί στην παρούσα, και η 

προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

- Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που θα 

ακολουθήσει θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

- Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 της παρούσας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

- Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

- Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης.  

- Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

- Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 

αναθέσει αυτήν ή όχι, να αναβάλει, να επαναλάβει ή να ακυρώσει τη σχετική διαδικασία χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους. 

- Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση θα απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση θα αποσταλεί σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. 

- Το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος 

του υπό προμήθεια έργου, όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους του έργου κάτω 
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του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: MAΤAlΩΣH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για:  

(i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας.  

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το 

Κ.Ε.Θ.Ι.  

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. 

(v) εάν κατά το στάδιο της κατακύρωσης, κανένας από τους αναδόχους κατά τον πίνακα 

κατάταξης δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από την παρούσα. 

(vi) εάν η Επιτροπή κρίνει τις Προσφορές ασύμφορες. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο Μέρος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  

-  Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

θα συμπληρώσει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την 

οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα 

ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 

απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η προσφορά του αναδόχου και η 

παρούσα διακήρυξη. H σύμβαση δύναται να τροποποιείται μόνο με κοινή συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, εγγράφως και χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο, όπως 

προδιαγράφηκε στην παρούσα προκήρυξη. Ως εκ των ανωτέρω, μετά την υπογραφή της 

σύμβασης απαγορεύεται η τροποποίηση του αντικειμένου αυτής ή συμπλήρωση της προσφοράς 
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του αναδόχου. Όι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της 

σύμβασης.  

- Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται η προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης.   

- Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 

διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε 

θα έχει έννομο συμφέρον. 

- Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά στη Διακήρυξη και τη σύμβαση, αρμόδια ορίζονται 

τα δικαστήρια της Αθήνας. 

- Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για 

υπογραφή της επισυναπτόμενης στην παρούσα σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματoς, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 

μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου, η παραπάνω εγγυητική επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα, 

-  Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

-  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αποδεσμεύεται κι επιστρέφεται 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

-  Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 

του Κ.Ε.Θ.Ι. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. . 

Σε αυτή την περίπτωση, το Κ.Ε.Θ.Ι. απoφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο της 

σειράς κατάταξης, διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αφoρά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Κ.Ε.Θ.Ι. 

- Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, πρέπει να προβλέπουν 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση 

νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 

- Η σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το ανατεθέν έργο. 
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γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 

τη σύμβαση.   

 

ΑPΘPO 16: YΠEPΓΟΛΑΒΙEΣ 
Ο ανάδοχος, μετά την ανάθεση του έργου, δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε 

μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν 

είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο 

/ υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 

υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του Κ.Ε.Θ.Ι. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει κάθε παραδοτέο του έργου μέσα στα χρονικά 

όρια που αναφέρονται στη διακήρυξη και μέσα στα πλαίσια των πρoδιαγραφών που έχουν τεθεί. 

Η παραλαβή θα γίνεται από ειδικώς συσταθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Κ.Ε.Θ.Ι., η οποία θα συντάσσει πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για κάθε φάση του 

έργου. 

 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 

την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επι μέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του 

αναδόχου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο 

τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και του έργου θα ορίζεται 

με τη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Κ.Ε.Θ.Ι. Το δε έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται, 

καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της 

Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠ  του έργου. 

 4. Κατά το στάδιο της Α’ Φάσης, η ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την 

τροποποίηση και διόρθωση της επιλεγείσας πρότασης δημιουργικού μέχρι τρεις (3) φορές. 

 5. i. Η Α’ Φάση θα ολοκληρωθεί εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 

του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Κατά την Α’ Φάση θα πραγματοποιηθεί : 

 Α. ποιοτικός έλεγχος του δείγματος οπτικοακουστικού υλικού προβολής και 

ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων . 

 Β. ποιοτικός έλεγχος δείγματος των εντύπων (αφίσας, επιστολόχαρτων και φακέλων, 

τσαντών κ.λ.π.) με δειγματοληπτικό έλεγχο σε δείγμα που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% του κάθε 

παραδοτέου εντύπου. 

Το μέγιστο ανεκτό όριο λάθους ή / και εσφαλμένης εκτύπωσης και απόκλισης από τις 

προδιαγραφές εκτύπωσης ορίζεται στο ποσοστό του 0,9% επί του παραπάνω αναφερόμενου 

δείγματος  των ανωτέρω εντύπων. 

ii. Κατά τη Β’ Φάση θα πραγματοποιηθεί: 

 Α.  Πλήρης καταμέτρηση του συνόλου παραδοθέντων εντύπων. 

 Β. Τόσο η αφίσα όσο και το υπόλοιπο υλικό θα παραδίδεται από τον ανάδοχο ένα 

(1) μήνα πριν την κάθε εκδήλωση (1) ένα δείγμα για το κάθε ένα από τα παραδοτέα (δελτία 

τύπου, φάκελοι, επιστολόχαρτα, αφίσα, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα κ.λ.π.), προκειμένου 

να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και οι διορθώσεις – παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης και εν συνεχεία, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΠ, όλο το υλικό θα παραδίδεται μία 

(1) ημέρα πριν από την ημερίδα/εκδήλωση στον τόπο διενέργειας αυτής, καθώς και θα 

διανέμονται τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα στους ανάλογους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 Γ. Μετά την πλήρη παράδοση και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ολόκληρου του 

κάθε παραδοτέου θα συνταχθεί το πρακτικό της οριστικής παραλαβής του  έργου. 

 Δ. Η παράδοση του αριθμού των παραδοτέων προϊόντων θα γίνει στα ξενοδοχεία 

όπου θα πραγματοποιηθεί ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού και η Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης μία (1) ημέρα πριν την ημερίδα/εκδήλωση, 
κατόπιν ενημέρωσης του αναδόχου από το Κ.Ε.Θ.Ι.  

Η ενημέρωση του αναδόχου για την κάθε μια ημερίδα/εκδήλωση, που θα 

πραγματοποιηθεί, είτε του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 

είτε της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα πριν από την κάθε μια εκδήλωση.  

Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν καταμετρήσεως του συνόλου των 

αντιτύπων των απαιτούμενων προϊόντων καθώς και ποιοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου, όπως 

ορίζεται παραπάνω στο παρόν άρθρο. 

 Ε. Η διανομή των διαφημιστικών μηνυμάτων είτε ραδιοφώνου είτε τηλεόρασης θα 

προγραμματίζεται και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 και κατά 

τη διάρκεια της μίας (1) εβδομάδας πριν από την κάθε ημερίδα, αφού θα έχει προηγηθεί 

ενημέρωση του ακριβούς χρόνου της ημερίδας από το Κ.Ε.Θ.Ι. τουλάχιστον  ένα (1) μήνα πριν 
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από την κάθε μια ημερίδα, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Για την παρακολούθηση της διανομής των παραδοτέων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μηνυμάτων θα παραδίδεται στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης έγγραφη βεβαίωση 

από τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για την ημερομηνία και ώρα μετάδοσης 

των μηνυμάτων, συνοδευόμενη και από φορέα (CD ή DVD) με το ηχογραφημένο ραδιοφωνικό 

μήνυμα και το μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα που μεταδόθηκε, στο οποίο θα 

αποδεικνύεται η ημερομηνία και η ώρα μετάδοσης καθώς και ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός 

σταθμός μετάδοσης, τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 261/1997. 

 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της 

Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠ  του έργου. 

Κατά την παράδοση του κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί : 

 Α. πλήρης καταμέτρηση του συνόλου παραδοθέντων Folder, τσαντών, μπλοκ 

σημειώσεων, προσκλήσεων και των στυλό. 

 Β. ποιοτικός έλεγχος της αίθουσας και του οπτικοακουστικού υλικού προβολής για την 

κάθε μια εκδήλωση. 

 Γ. ποιοτικός έλεγχος δείγματος Folder, τσαντών, μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων, 

στυλό με δειγματοληπτικό έλεγχο σε δείγμα που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% του κάθε Folder, 

μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων. 

Το μέγιστο ανεκτό όριο λάθους ή / και εσφαλμένης εκτύπωσης και απόκλισης από τις 

προδιαγραφές εκτύπωσης ορίζεται στο ποσοστό του 0,9% επί του παραπάνω αναφερόμενου 

δείγματος των ανωτέρω Folder, μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων, στυλό.  

Η παράδοση του αριθμού των παραδοτέων προϊόντων θα γίνει στα ξενοδοχεία όπου θα 

πραγματοποιηθεί ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και η 

Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης μία ημέρα πριν την εκδήλωση, κατόπιν ενημέρωσης του 

αναδόχου από το Κ.Ε.Θ.Ι.  

 Η Παράδοση Προσκλήσεων θα γίνει προ ενός (1) μηνός από την κάθε ημερίδα/εκδήλωση  

στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για την 

ακριβή ημερομηνία της ημερίδας/εκδήλωσης σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την 

ημερίδα/εκδήλωση.  

Η ενημέρωση του αναδόχου για την κάθε μια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί, είτε 

του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού είτε την Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης, θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) 

ημέρες πριν από την κάθε μια εκδήλωση.  

Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν καταμετρήσεως του συνόλου των 

αντιτύπων των απαιτούμενων προϊόντων καθώς και ποιοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου 
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εντύπων και αιθουσών, όπως ορίζεται παραπάνω στο παρόν άρθρο. 

Μετά την πλήρη παράδοση και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ολόκληρου του κάθε 

παραδοτέου θα συνταχθεί το πρακτικό της οριστικής παραλαβής του  έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας 

κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει 

των νομίμων δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

i. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιστρέφει τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 

όρους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε ασφάλιση του προσωπικού που θα προσφέρει 

την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν εργατικά ατυχήματα κλπ. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο. 

Η ασφάλεια, οι φόροι κτλ. βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα, υπερωριακή απασχόληση ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου της παρούσας θα γίνεται από το Κ.Ε.Θ.Ι. 

τμηματικά κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου κατά ποσοστό 70% σύμφωνα με τον πίνακα 

οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παράδοσης – παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 

της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε τμηματικής ενέργειας και οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 

Η ολοσχερής εξόφληση του υπολείποντος συμβατικού τιμήματος πραγματοποιείται με 

την έκδοση σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 

εκτέλεση του συνόλου του έργου και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή του. 

Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Aναθέτoυσας 

Αρχής. 

18.3 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά 

δικαιολογητικά. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), κατά το μέρος που δεν 

αντίκεινται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ EL 134/114 της 30.4.2004), όπως αυτή ενσωματώθηκε στην 

εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄), και του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 

δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α'). 

Oι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο 

για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Διακήρυξης 

και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τις 

διατάξεις της Διακήρυξης. 

Στους υποψήφιους αναδόχους συνιστάται ιδιαιτέρως να προμηθευτούν το τεύχος της 

παρούσας διακήρυξης, μέσω σχετικού αιτήματος που μπορεί να κατατεθεί έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από το Κ.Ε.Θ.Ι., Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & 

Βαλτετσίου, 106 81 Αθήνα, όροφος 2ος, κα Αντωνία Παστριμά. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχος του έργου και το Κ.Ε.Θ.Ι. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
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Υπόδειγμα 1 «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Αθήνα ……….. 
 

Προς: 

……………….. 
 

Αξιότιμοι ....... 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δράσης 7 

«Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 

ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από 

πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – 

ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 

54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σας υποβάλλουμε την προσφορά 

μας. 

 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
Υπογραφή 
 
Επωνυμία εταιρείας: ............................................. 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας ................................................ 
 
Ονοματεπώνυμο: .................................. 
Τηλ. ................................ 
Fax. ............................. 
E-mail. ………………………………. 
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Υπόδειγμα 2 «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Αθήνα ……….. 

 

Προς: 

………… 

Αξιότιμοι ....... 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δράσης 7 

«Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 

ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από 

πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – 

ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 

54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σας υποβάλλουμε την προσφορά 

μας. 

Άρθρο 1. Η ένωσή μας έχει ως συντονιστή το............ (πλήρη στοιχεία Εταιρείας) και αποτελείται 

από τους κάτωθι προμηθευτές: 

Προμηθευτής 1 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
Προμηθευτής 2 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
................. 
Προμηθευτής Ν (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
......................................................... 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
 
Υπογραφή 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου 
Ονοματεπώνυμο: .................................. 
Τηλ. ................................ 
Fax. ............................. 
E-mail. ……………… 
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ΕΓΓYHTlKH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 
Ημερομηνία έκδοσης ......................... ..... 

Προς: Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

           Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου 

10681 Αθήνα 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης, εταιρίας: της Εταιρείας 

..............................οδός ... ....................αριθμός...........ΤΚ ............................... ...,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών 

α)...................... οδός................................αριθμός .....................ΤΚ........... 

β)............... .......... οδός ............................αριθμός .....................ΤΚ........... 

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

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ..........................................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό 

της................. για εκτέλεση του έργου..................... .συνολικής αξίας........................... σύμφωνα 

με τη με αριθμό ......................................................... ............Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση 

καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης, εταιρίας: της εν λόγω Εταιρείας.} {ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη 

διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

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

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 

την........................ .................................................... (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος 

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

προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των 

εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων πoυ έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓYHTlKH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
EΚΔΟTΗΣ.................................... ................... 

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

Προς:  Το Kέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)  

 Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου 

 10681 Αθήνα 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας............Οδός........................... 

Αριθμός.......Τ.Κ.....} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών 

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

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

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

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ............., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... 

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

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

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης 

αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)    
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επώνυμο: ________________________ Όνομα: ____________________ 

Πατρώνυμο: _______________________ Μητρώνυμο: _______________ 

Ημερομηνία    ___/___/_____       Τόπος Γέννησης:  
Γέννησης:       ____________________   __________________ 

Τηλέφωνο:   _______________      Ε-mail:  ____________________ 

Fax:   _______________ 

Διεύθυνση Κατοικίας: _____________________________________________  

                                       _____________________________________________ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Όνομα 
Ιδρύματος 

Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    
    
    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο 
προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα 
στο Έργο 

Απασχόληση στο 
Έργο 

   Περίοδος 
(από) 

Περίοδος 
(έως) 

   __/__/__ __/__/__ 
   __/__/__ __/__/__ 
   __/__/__ __/__/__ 
   __/__/__ __/__/__ 
   __/__/__ __/__/__ 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Αριθμ. πρωτ. εξ. Κ.Ε.Θ.Ι.: .../.../.../2010 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
(Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού 1/2010 – Αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 

24586/18.10.2010) 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο 
Πολιτισμού και Επικοινωνίας» και χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 

Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων. 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ...η … του έτους 2010, ημέρα ..., μεταξύ: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)», που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 

Μουσαίου αρ. 2 (Πλάκα), T.K.: 105 55, με Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ: 090208864/Ε΄ Αθηνών, εκπροσωπείται 

δε νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άννα-θεοδώρα Παπαδημητρίου-

Τσάτσου [σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 93090οικ./21.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 311/Υ.Ο.Δ.Δ./22.09.2010) 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διορισμού 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το άρθρο 3 της 

υπ’ αριθμ. 219/06.02.1995 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 

(Φ.Ε.Κ.79/Β΄/07.02.1995), όπως ισχύει σήμερα] και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και  

αφετέρου της … Εταιρείας με την επωνυμία «…» και με διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην 

…, οδός …, αριθμ. …, με Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ: …/…, εκπροσωπείται δε νόμιμα από τον κ. ... [σύμφωνα 

με το από ... Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όπως αυτό καταχωρήθηκε με το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. .../.../.../... έγγραφο της Δ/νσης Ανωνύμων Εταιριών στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών (Φ.Ε.Κ. .../Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ/.../.../...)] και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
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Ι. Αφού έλαβαν υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

(α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

(β) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), κατά το μέρος 

που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ EL 134/114 της 30.4.2004), όπως αυτή 

ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄). 

(γ) του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. 19 Α'). 

 (δ) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α'). 

 (ε) του άρθρου 22 της υπ΄αριθμ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28.08.2009 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών περί του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 

(Φ.Ε.Κ.1859/Β΄/03.09.2009). 

(στ) του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος, εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 

παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»  

(ζ) του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγxoς του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 251 Α'). 

(η) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής 

Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (163/Α΄/05.08.2008) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 

261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Φ.Ε.Κ. 186/Α΄/23.09.1997). 

(θ) του Π.Δ. 310/1996 «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. 

(Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/1996). 

(ι) του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
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Οδηγίας 99/93/Ε.Κ. σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (Φ.Ε.Κ. 125 

Α΄). 

(κ) του Π.Δ. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) και τις λοιπές καταστατικές ρυθμίσεις του 

Κ.Ε.Θ.Ι. 

(λ) του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση Υπουργείου 

Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 

του Ν. 2266/94 (Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχος δημόσιου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 18 του Ν. 2527/97 (Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 

του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» και όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 11 

του άρθρου 21 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και όπως κάθε φορά ισχύει.  

(μ) των άρθρων 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 219/6.2.1995 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 

της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.79/Β΄/7.2.1995) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/44995/0022/24-8-

2001 (Φ.Ε.Κ.1162/Β΄/6.9.2001) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 

22935/25.10.2004 (Φ.Ε.Κ.1622/Β΄/1.11.2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Την από 17.09.2009 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (‘’Grant 

Agreement’’) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ περιόδου 2004 – 2009 για τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση του Ανεξάρτητου Έργου με 

κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0070 και τίτλο: «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας». 

3. Το υπ’αριθμ.πρωτ.54637/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3975/20-11-2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημόσιων Επενδύσεων, της 

Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Ενεργοποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του 

έργου ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 με κωδ. EL0070 και θέμα: «Ελλάδα διεθνές σχολείο 

πολιτισμού και επικοινωνίας». 

4. Την από 01.02.2010 Συμφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Ελλάδα – 

Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. ως Φορέα Υλοποίησης και 

των επτά (7) συμβαλλόμενων Εταίρων. 

5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14394/ΕΥΔ&ΠΤΣ 873/01.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα:  «Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του 

«Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας» ως Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 

ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» από πόρους του 



 103

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 

2009 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».   

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14943/ΕΥΔ&ΠΤΣ 925/08.04.2010 έγγραφο της Προϊσταμένης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής προς το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα: 

«Υπογραφή Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την 

υλοποίηση του Έργου EL0070 «Ελλάδα – Διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» στο 

πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004 -2009.   

7. Την ένταξη του Έργου: «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» (κωδ. ΧΜ 

ΕΟΧ: ΕL0070) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό συλλογικής απόφασης 

Ε4198/12.02.2010, τροποποίηση 0 και με αριθμό Έργου   2010ΣΕ41980072 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το Έργο: ΄΄Ελλάδα Διεθνές Σχολείο 

Πολιτισμού και Επικοινωνίας΄΄». 

8. Την υπ΄αριθμ. 93090οικ./21.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 311/Υ.Ο.Δ.Δ./22.09.2010) απόφαση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διορισμού Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 

9. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24221/01.07.2010 έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Διενέργεια προληπτικού ελέγχου επί σχεδίου της 

υπ΄αριθμ. 1/2010 διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δράσης 7 

‘’Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα’’ για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 

EL0070): ‘’Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας’’». 

10. Το από 04.06.2010 έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της  Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς το Κ.Ε.Θ.Ι. αναφορικά με τα αποτελέσματα προληπτικού 

ελέγχου που διενήργησε επί της παρούσας. 

11. Την απόφαση 233/14.10.2010/θέμα 3α του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. περί διεξαγωγής δημόσιου 

ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση του σώματος της παρούσας διακήρυξης για την εκτέλεση της 

Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ 

ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται 

από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – 

ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 

54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

12. Την απόφαση …/.../.../2010/θέμα …ο του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. περί κατακύρωσης του έργου 

στον ανάδοχο και εξουσιοδοτήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. όπως προβεί στην υπογραφή της 

παρούσας συμβάσεως. 

13. Την υπ΄αριθμ. 1/2010 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και τα Παραρτήματα 

αυτής. 
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14. Tην από … Προσφορά του Αναδόχου. 

 
συνομολογήθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – 
Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα», ο οποίος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή 

στην κατά το δυνατόν αρτιότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 
ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας», το οποίο 
χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 
2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και 

ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες 

Δημοσιότητας – Διακρατικότητα», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 
 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου όπως αυτό 

περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση, στην προσφορά του Αναδόχου και στη διακήρυξη 1/2010 

και η οποία είναι δεσμευτική. Τα προσφερόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

εργασίες στα οποία συνίσταται η παροχή υπηρεσιών της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – 

Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα», καθώς και η αναλυτική κοστολόγησή τους, 

παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄, το οποίο είναι αντίγραφο της οικονομικής & τεχνικής 

προσφοράς του Αναδόχου και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Περιλαμβάνονται επίσης κάθε είδος και οποιαδήποτε εργασία, έστω κι αν δεν περιγράφονται ή 

δεν αναφέρονται ρητά στη διακήρυξη, τα οποία είναι αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών και την 

ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. 

1.2 Στο αντικείμενο του Έργου είναι η εκτέλεση της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου – 

Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα 

διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» περιλαμβάνονται ενέργειες που αποσκοπούν: 

α) στη διάχυση της πληροφορίας για το Έργο «Ελλάδα-Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και 

Επικοινωνίας» και  

β)  στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του, προβάλλοντας την προβληματική του, τους 

στόχους παρέμβασης που επιχειρεί, καθώς και τη μεθοδολογική προσέγγισή τους.  

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση της Δράσης 7 «Διαχείριση Έργου 

– Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα 
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διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» και έχει ως σκοπό την προβολή και δημοσιοποίηση 

ήδη υλοποιηθέντος ή προς υλοποίηση έργου που περιλαμβάνει παραγωγή υλικού και έναν (1) 

Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού, ο οποίος θα 

πραγματοποιηθεί στις περιοχές υλοποίησης του Έργου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά και Καλαμάτα) και μία (1) Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Απρίλος 2011). 

1.3 Στα πλαίσια του παρόντος έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 

στόχος της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες και να παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα: 

- Έκδοση (συγγραφή και αποστολή) και καταχώρηση δελτίων τύπου στον ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

(εθνικό τύπο και τοπικές εφημερίδες) & αντίστοιχα περιοδικά (1χρώμα – διάσταση  17x25) (αριθμ. 

παραδοτέων: 2 για κύκλο  Ημερίδων και Τελική Εκδήλωση). 

- Δημιουργία banners, τα οποία θα αναρτηθούν στον κύκλο Ημερίδων και στην Τελική Εκδήλωση 

Ενημέρωσης (αριθμ. παραδοτέων: 2). Περιλαμβάνει: Σχεδιαστικό και εφαρμογές του σε 2χρωμία 

και 4χρωμία. 

- Εκτύπωση φακέλων και επιστολόχαρτων. 

Επιστολόχαρτα: διάστασης 21x29,7, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί γραφής 90γρ. τεμάχια  2.000 

Φάκελοι Αλληλογραφίας: διάστασης  11x23, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί φάκελος Λευκός 

Αυτοκόλλητος 11x23 (2.000 τεμάχια)  

(αριθμ. παραδοτέων : 2). 

- Εκτύπωση αφίσας διάστασης 50x70, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί velvet  150gr, τεμάχια 10.000, οι 

οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τις Δομές  (βλ. ορισμοί - συντομογραφίες) που συμμετέχουν στο 

Εργο.  

- Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

και Απολογισμού (10.000 αντίτυπα), με αριθμό σελίδων 8 (2πτυχο), διάστασης 16,5x23,5 

κλειστό, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί  velvet  170gr,  επεξεργασία δίπλωμα – πίκμανση, τεμάχια  

10.000.Το φυλλάδιο θα είναι 5γλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Αραβικά, Αλβανικά) και 

αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου η εκτυπωτική επιμέλεια και στις 5 γλώσσες. 

- Εκτύπωση του Έντυπου του Έργου σε μορφή Brail σε 100 αντίτυπα. 

- Σχεδιασμός Πρακτικών Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης με τις προδιαγραφές: Σελίδες 200 + 4 

εξώφυλλο, διάστασης  21 x 29 (αριθμ. παραδοτέων: 1). 

- Εκτύπωση  Πρακτικών Τελικής Εκδήλωσης – Ενημέρωσης, σελίδες 200 εσωτερικές + 4 

εξώφυλλο, διάσταση 21 x 29, χαρτί χαρτί Velvet 90 gr για το εσωτερικό και Velvet 250 gr για το 

εξώφυλλο, εκτύπωση 4χρωμη για όλο το έντυπο, πλαστικοποίηση ΜΑΤ για όλο το έντυπο, 

βιβλιοδεσία κλωστοραφή -  κολλητό (σε 1000 αντίτυπα). 

- Σχεδιασμός Δίγλωσσου Προγράμματος Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης (4 σελίδες στην 

Ελληνική γλώσσα και 4 σελίδες στην Αγγλική) ένα (1) 4πτυχο έντυπο (8σέλιδο), τετράχρωμο, 



 106

διάστασης 17 x 24 (σε 1000 αντίτυπα) (αριθμ. παραδοτέων: 1). 

- Εκτύπωση Δίγλωσσου Προγράμματος Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης και στις δύο (2) 

γλώσσες, σελίδες 8, εκτύπωση 4χρωμη, χαρτί Velvet 250 gr, επεξεργασίες πίκμανση, 1000 

τεμάχια. 

- Δημιουργία υλικού για Ημερίδες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης  και Απολογισμού 

• 2000 τσάντες με το λογότυπο του Έργου 

• 2000 Μπλοκ Σημειώσεων με το λογότυπο του Έργου 

             Φύλλα : 50 + Εξώφυλλο + χαρτόνι στην πλάτη 

             Διάσταση : 21 x 29 

  Εκτύπωση : 4χρωμη για το Εξώφυλλο /  2χρωμη για το Εσωτερικό 

Χαρτί : Γραφής 90 γρ  για το Εσωτερικό 

 Velvet 200gr για το Εξώφυλλο 

Βιβλιοδεσία : Κόλλα  

Επεξεργασία : Ταινία χρωματιστή κατά την επικόλληση Εξωφύλου  

• 2000 Μπλε Στυλό Διαρκείας με το λογότυπο του Έργου 

- Δημιουργική επιμέλεια και παραγωγή RADIO SPOT διάρκειας 40΄΄ δευτερολέπτων. 

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (Σπικάζ, Μουσική Επιμέλεια, Αμοιβές συντελεστών, 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το σχεδιασμό και τη 

παραγωγή). Τρόπος παράδοσης: Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του αναδόχου στους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (export) που απαιτούνται κάθε 

φορά. Καταχωρήσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων (κοινωνικά μηνύματα) και διανομή σε εκατό 

(100) κατά τόπους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επισημαίνεται ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα 

μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή τους στις  Περιφέρειες  Υλοποίησης του Έργου και θα 

παραδοθεί Media plan με τους αντίστοιχους Ρ/σταθμούς που θα γίνει η τοποθέτηση. 

Περιλαμβάνει 3 προτάσεις Ρ/Σ SPOT. H μουσική πρέπει να είναι απαλλαγμένη 

δικαιωμάτων, οι δε εκφωνητές αναγνωρίσιμοι ή μέλη του επαγγελματικού οργάνου των 

εκφωνητών. Το θέμα και το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών μηνυμάτων θα είναι η 

προώθηση του Έργου «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

- TV spot: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (Τηλεοπτικά γυρίσματα, Μοντάζ, Σπικάζ, 
Δημιουργία πρωτότυπης μουσικής, Σκηνοθετική προσέγγιση, Animation, Αμοιβές 

συντελεστών, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το 

σχεδιασμό και τη παραγωγή). 

Διάρκεια TV spot: Από 20’’ έως  40’’ δευτερόλεπτα 
    Format: PRO 50 

    Τρόπος παράδοσης: Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του αναδόχου στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (export) που απαιτούνται κάθε φορά. 
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Η παραγωγή περιλαμβάνει: ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – POST PRODUCTION – 

MΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΚΦΩΝΗΣΗ κλπ., ενώ θα παραδοθούν τουλάχιστον 3 

διαφορετικά σενάρια. 

Η διανομή θα γίνει σε 60 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Το θέμα και το περιεχόμενο των τηλεοπτικών μηνυμάτων (κοινωνικά μηνύματα) θα είναι η 

προώθηση του Έργου «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».- Video Παρουσίασης προγράμματος Θα περιλαμβάνει την αναλυτική 

παρουσίαση του Έργου, το profile των Εταίρων καθώς και οπτικοποιημένη περιγραφή των 

ενεργειών υπέρ των ωφελουμένων του Έργου εμπλουτισμένη με animation, συνεντεύξεις 

της Πολιτικής Ηγεσίας, Εκπροσώπων των Εταίρων, των εκπαιδευτών καθώς και των 

ωφελουμένων. Περιλαμβάνει: (Intro, Τηλεοπτικά γυρίσματα, Μοντάζ, Σπικάζ, Δημιουργία 

πρωτότυπης μουσικής, Σκηνοθετική προσέγγιση, Animation, Αμοιβές συντελεστών, 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά το σχεδιασμό και τη 

παραγωγή). To τηλεοπτικό αυτό προϊόν θα είναι προσβάσιμο στο σύνολο του σε άτομα με 

προβλήματα ακοής με τη χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε. Ν. Γ.). 

Επιπροσθέτως, θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής απ το κεντρικό menu του dvd στην 

Ελληνική γλώσσα ή μεταγλωττισμένο σε 4 ξένες γλώσσες( Αγγλικά, Αλβανικά, Αραβικά, 

Ρώσικα). 

Διάρκεια Video spot: 10-15 λεπτών 

Format: PRO 50 

Αναπαραγωγή: 2500 dvd + dvd boxes με εξώφυλλο  

- Εκτύπωση δείγματος κάθε υπό εκτύπωση προϊόντος και συγκεκριμένα για: 

α. το Δελτίο Τύπου,  

β. το Λογότυπο του Έργου και τα banner,  

γ. τους φακέλους και τα επιστολόχαρτα με το λογότυπο του Έργου,  

δ. την  έγχρωμη αφίσα (3 προσχέδια x 1 αφίσα),  

ε. το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού,  

στ. τα Πρακτικά Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης και  

ζ. το Δίγλωσσο Πρόγραμμα Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης 

(1 δείγμα x 10 προϊόντα), οι οποίες θα παραδοθούν προς έγκριση και επιλογή στην 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι.  

- Παρουσίαση του επιλεγέντος τηλεοπτικού μηνύματος για κάθε 1 τηλεοπτικό μήνυμα για τον 

κύκλο Εκδηλώσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και για την Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 TV SPOT), που θα παραδοθούν προς έγκριση και επιλογή 

στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

- Παρουσίαση δείγματος του παραχθέντος οπτικο-ακουστικού υλικού ένα για τον Κύκλο Ημερίδων 
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Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και ένα για την Τελική Εκδήλωση 

Ενημέρωσης (ένα δείγμα x 2 φορείς με οπτικοακουστικά υλικά), που θα παραδοθεί προς έγκριση 

και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

- Παρουσίαση του επιλεγέντος ραδιοφωνικού μηνύματος, για κάθε 1 ραδιοφωνικό μήνυμα για τον 

Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και για την Τελική 

Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 ραδιοφωνικά μηνύματα), που θα παραδοθεί προς έγκριση 

και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

- Εκτύπωση και παράδοση του συνόλου των αντιτύπων των ανωτέρω προϊόντων, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω για κάθε ένα από αυτά. 

- Παραγωγή και παράδοση του οπτικοακουστικού υλικού, των ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων στο Κ.Ε.Θ.Ι. 

- Διανομή των ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των τηλεοπτικών μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. 

(ραδιόφωνο, τηλεόραση) ανάλογα με τον προγραμματισμό του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή 

και την ενημέρωση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα για την κάθε μια εκδήλωση που θα 

πραγματοποιηθεί και τα προεπιλεγέντα μέσα. 

1.4 Επίσης, στα πλαίσια του παρόντος έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς 

ο στόχος της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις ανάγκες των 

ημερίδων/εκδηλώσεων του έργου να παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες και να παραδώσει τα 

ακόλουθα παραδοτέα: 

- Εκμίσθωση αίθουσας - υπηρεσιών εστίασης και υλικοτεχνικής υποδομής (μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, Η/Υ & videoprojector κ.ά) συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων, τσαντών, 

μπλοκ, στυλό.  

      Ειδικότερα: 

- Εκμίσθωση αίθουσας  κεντρικού ξενοδοχείου α΄ κατηγορίας  της  αντίστοιχης  πόλης (για 1 

ημέρα, από ώρα 10.00 έως 16.00) 

- Διάταξη αίθουσας (θεατρική διάταξη) 

- Οργάνωση αίθουσας (στολισμός – επιμέλεια προσκεκλημένων – διασφάλιση θέσεων 

επισήμων – τοποθέτηση ονομάτων σε πάνελ – γραμματεία υποδοχής (HELP DESK)  2 

ατόμων ανά ημερίδα – διασφάλιση χώρου δημοσιογράφων και ΜΜΕ  κ.λ.π.) 

- Δημιουργία ΠΑΝΕΛ (τοποθέτηση κεντρικού πανό εκδήλωσης – διαμόρφωση σκηνικού  - 

επιμέλεια υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες της εκδήλωσης κ.λ.π) 

- Οργάνωση προβολής, οργάνωση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, οργάνωση βοηθητικών 

μηχανημάτων προβολής κ.λ.π. 

- Για την ΠΡΟΒΟΛΗ των TV  SPOT του Κ.Ε.Θ.Ι. απαιτείται σε κάθε  περίπτωση οθόνη  2Χ3 ή 

3Χ3, και η ύπαρξη projectora 5000 ansi unmin  για τη διασφάλιση της ποιότητας της 

προβολής. 
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- Βιντεοσκόπηση ανά εκδήλωση με δικάμερο συνεργείο σε ποιότητα εγγραφής PRO 50 (Το 

υλικό θα παραδοθεί από τον ανάδοχο μονταρισμένο σε 5 DVD για τις ανάγκες απολογισμού 

του Έργου) συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων που απαιτούνται. 

- Ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Έργου με εφαρμογή web tv των 

δύο (2) ημερίδων της Αθήνας (για τις ανάγκες της περιγραφόμενης ενέργειας απαιτείται van 

εξωτερικών μεταδόσεων). 

1.5 Επίσης, στα πλαίσια του παρόντος έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 

στόχος της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις ανάγκες της 

Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης του έργου να παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες και να 

παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα: 

- Εκμίσθωση αίθουσας - υπηρεσιών εστίασης και ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής 

(μικροφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ & videoprojector κ.ά) συμπεριλαμβανομένων: προσκλήσεων, 

τσάντες, μπλοκ, στυλό.  

- Απομαγνητοφώνηση μόνο των εισηγήσεων και παράλληλη διενέργεια διερμηνείας στα ελληνικά 

και τα αγγλικά καθώς και στην Ελληνική νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) από πιστοποιημένους 

διερμηνείς και με βάση τα σχετικά διεθνή πρότυπα. 

Ειδικότερα: 

- Εκμίσθωση αίθουσας κεντρικού ξενοδοχείου Α’ κατηγορίας στην Αθήνα  

- Διάταξη αίθουσας (θεατρική διάταξη) 

- Οργάνωση αίθουσας (στολισμός – επιμέλεια προσκεκλημένων – διασφάλιση θέσεων επισήμων 

– τοποθέτηση ονομάτων σε πάνελ – γραμματεία υποδοχής – διασφάλιση χώρου δημοσιογράφων 

και ΜΜΕ  κ.λ.π.) 

- Δημιουργία ΠΑΝΕΛ (τοποθέτηση κεντρικού πανώ εκδήλωσης – διαμόρφωση σκηνικού - 

επιμέλεια υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες της εκδήλωσης κ.λ.π.) 

- Οργάνωση προβολής, οργάνωση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, οργάνωση βοηθητικών  

μηχανημάτων προβολής κ.λ.π. 

- Για την ΠΡΟΒΟΛΗ των TV  SPOT του Κ.Ε.Θ.Ι. απαιτείται σε κάθε  περίπτωση οθόνη  2x3 ή 

3x3, και η ύπαρξη projectora 5000 ansi unmin για τη διασφάλιση της ποιότητας της προβολής.  

- Βιντεοσκόπηση ανά εκδήλωση με δικάμερο συνεργείο σε ποιότητα εγγραφής PRO 50 (Το  υλικό 

θα παραδοθεί από τον ανάδοχο μονταρισμένο σε 5 DVD για τις ανάγκες απολογισμού του 

Έργου) συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων που απαιτούνται. 

- Ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Έργου με εφαρμογή web tv για τις 

ανάγκες της περιγραφόμενης ενέργειας απαιτείται van εξωτερικών μεταδόσεων). 

1.6 Ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού θα 

πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά ανά Περιφέρεια βάσει των 

παρακάτω Πινάκων:  
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1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  350 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 350 ΑΤΟΜΑ 

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ 
 
 

 
Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ (ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
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ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΤΡΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

 
 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  150 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 150 ΑΤΟΜΑ 

 
 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

 
 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 
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6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

2 Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ   
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΝΙΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 80 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/-ΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

 
ΣΙΤΙΣΗ 

 
 

Coffee Break ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΑΤΟΜΑ  
(ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ι.: ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Κ.Ε.Θ.Ι.) 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ  100 ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PRO 50 (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 5 DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΥΛΟ 

 
 
ΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ 

 
Η Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 

χαρακτηριστικά βάσει του παρακάτω Πίνακα:   

 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

 
 Coffee break ΓΙΑ 300 ΑΤΟΜΑ 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

  
 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ  400 ΑΤΟΜΩΝ 
 

 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
FOLDER, ΜΠΛΟΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΥΛΟ 
 

 
 
ΓΙΑ 400 ΑΤΟΜΑ 

 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 

 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ως έναρξη του έργου συμφωνείται η …η … του έτους 2010, ημέρα …, και ως λήξη του η 

30.04.2011, ημέρα Σάββατο. 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αποτυπώνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας, την 

τεχνική προσφορά του Αναδόχου.  

Η υλοποίηση του έργου χωρίζεται σε δύο διακριτές χρονικές φάσεις. Εάν μετά το πέρας μίας 

φάσης δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται ευκρινώς στο χρονοδιάγραμμα, δεν μπορεί 

να αρχίσει η υλοποίηση της επόμενης φάσης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 
3.1    Οι δραστηριότητες του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου,  όπως παρουσιάζεται στο 

άρθρο 1 της παρούσας θα υποστηρίζονται από μία σειρά παραδοτέων που θα υποβληθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 Η συγκεκριμενοποίηση των παραδοτέων του έργου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας αφού 

καταδεικνύει ως ένα βαθμό και τον τρόπο προσέγγισης του όλου έργου από τον προσφέροντα.  

Τα παραδοτέα του παρόντος έργου, που στοχεύουν  στην  αξιολόγηση και έλεγχο της πορείας 

υλοποίησής του, αλλά και της διαδικασίας παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών 

περιλαμβάνουν: 

 

Α. Για το Υλικό Προβολής και Δημοσιοποίησης του Έργου: 

Α/Α ΦΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Παραδοτέο Ημερομηνία 
Παράδοσης 

1 Οριστική έγκριση δείγματος   
1α Εκτύπωση από τον Ανάδοχο δείγματος 

κάθε υπό εκτύπωση προϊόντος και 
συγκεκριμένα για: 
α. το Δελτίο Τύπου,  
β. το Λογότυπο του Έργου  
γ. τα banner,  
δ. τους φακέλους και τα επιστολόχαρτα 
με το λογότυπο του Έργου,  
ε. την έγχρωμη αφίσα (3 προσχέδια Χ 1 
αφίσα) ,  

Δείγμα, προς έγκριση και επιλογή από 
την Ε.Π.Π. του Κ.Ε.Θ.Ι., από κάθε υπό 
εκτύπωση προϊόν και συγκεκριμένα 
για: 
α. το Δελτίο Τύπου,  
β. το Λογότυπο του Έργου  
γ. τα banner,  
δ. τους φακέλους και τα επιστολόχαρτα 
με το λογότυπο του Έργου,  
ε. την έγχρωμη αφίσα (3 προσχέδια Χ 

…/…/… 
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στ. το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ημερίδων 
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού,  
στ. τα Πρακτικά Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης και  
ζ. το Δίγλωσσο Πρόγραμμα Τελικής 
Εκδήλωσης Ενημέρωσης 
(1 δείγμα x 10 προϊόντα). 

1 αφίσα) ,  
στ. το Ενημερωτικό Φυλλάδιο 
Ημερίδων Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού,  
στ. τα Πρακτικά Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης και  
ζ. το Δίγλωσσο Πρόγραμμα Τελικής 
Εκδήλωσης Ενημέρωσης 

1β 
 

Παρουσίαση από τον Ανάδοχο του 
επιλεγέντος τηλεοπτικού μηνύματος για 
κάθε 1 τηλεοπτικό μήνυμα για τον Κύκλο 
Ημερίδων Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και 
για την Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 
δείγμα Χ 2 TV SPOT). 
 

Παράδοση στην Ε.Π.Π. του Κ.Ε.Θ.Ι. 
προς έγκριση και επιλογή του 
επιλεγέντος τηλεοπτικού μηνύματος για 
κάθε 1 τηλεοπτικό μήνυμα για τον 
Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
και για την Τελική Εκδήλωση 
Ενημέρωσης (1 δείγμα Χ 2 TV SPOT)  

…/…/… 

1γ Παρουσίαση από τον Ανάδοχο δείγματος 
του παραχθέντος οπτικο-ακουστικού 
υλικού ένα για τον Κύκλο Ημερίδων
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού και ένα για την Τελική 
Εκδήλωση Ενημέρωσης (ένα δείγμα Χ 2 
φορείς με οπτικοακουστικά υλικά). 
 

Παράδοση στην Ε.Π.Π. του Κ.Ε.Θ.Ι. 
προς έγκριση και επιλογή δείγματος 
του παραχθέντος οπτικο-ακουστικού 
υλικού ένα για τον Κύκλο Ημερίδων 
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού και ένα για την Τελική 
Εκδήλωση Ενημέρωσης (ένα δείγμα Χ 
2 φορείς με οπτικοακουστικά υλικά). 

…/…/… 

1δ Παρουσίαση από τον Ανάδοχο του 
επιλεγέντος ραδιοφωνικού μηνύματος, 
για κάθε 1 ραδιοφωνικό μήνυμα για τον 
Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και 
για την Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 
δείγμα Χ 2 ραδιοφωνικά μηνύματα). 
 

Παράδοση στην Ε.Π.Π. του Κ.Ε.Θ.Ι. 
προς έγκριση και επιλογή του 
επιλεγέντος ραδιοφωνικού μηνύματος, 
για κάθε 1 ραδιοφωνικό μήνυμα για τον 
Κύκλο Ημερίδων Εκδηλώσεων 
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού και για την Τελική 
Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα Χ 2 
ραδιοφωνικά μηνύματα). 

…/…/… 

2 Φάση Ολοκλήρωσης Έργου   

2α Εκτύπωση από τον Ανάδοχο του 
συνόλου των αντιτύπων των ανωτέρω 
προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται 
αναλυτικά και στο άρθρο 1 της 
παρούσας. 
 

Παράδοση του συνόλου των αντιτύπων 
των ανωτέρω προϊόντων, όπως αυτά 
αναλυτικά ορίζονται και στο άρθρο 1 
της παρούσας. 
 

…/…/… 

2β Παραγωγή από τον Ανάδοχο του 
οπτικοακουστικού υλικού, των 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των 
τηλεοπτικών μηνυμάτων, όπως αυτά 
ορίζονται αναλυτικά και στο άρθρο 1 της 
παρούσας. 

Παράδοση του οπτικοακουστικού 
υλικού, των ραδιοφωνικών μηνυμάτων 
και των τηλεοπτικών μηνυμάτων, όπως 
αυτά ορίζονται αναλυτικά και στο 
άρθρο 1 της παρούσας. 

…/…/… 

2γ Διανομή από τον Ανάδοχο των 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των 
τηλεοπτικών μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. 
(ραδιόφωνο, τηλεόραση) όπως αυτά 

Παράδοση των ραδιοφωνικών 
μηνυμάτων και των τηλεοπτικών 
μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο, 
τηλεόραση) όπως αυτά ορίζονται 

…/…/… 
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ορίζονται αναλυτικά και στο άρθρο 1 της 
παρούσας, ανάλογα με τον 
προγραμματισμό του έργου από την 
Αναθέτουσα Αρχή και την ενημέρωση 
του Αναδόχου από την Αναθέτουσα για 
την κάθε μια εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί και τα προεπιλεγέντα 
μέσα. 

αναλυτικά και στο άρθρο 1 της 
παρούσας, 

3 Παράδοση Έργου στην Αναθέτουσα 
Αρχή 

  

 Η παράδοση του έργου θα γίνει στα 
γραφεία του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στην Αθήνα
επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 
και Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81, σε 
συνεδριακό χώρο στην Αθήνα για τη 
διενέργεια της Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης αλλά και σε συνεδριακούς 
χώρους στις έδρες των επτά (7)
Περιφερειών της χώρας για τη διενέργεια 
του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού. 

1.Η παράδοση παραλαβή του Έργου 
θα γίνει με την υπογραφή σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν 
καταμετρήσεως του συνόλου των 
αντιτύπων των απαιτούμενων 
προϊόντων καθώς και ποιοτικού 
δειγματοληπτικού ελέγχου εντύπων και 
αιθουσών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
της παρούσας. 
2. Μετά την πλήρη παράδοση και 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
ολόκληρου του κάθε παραδοτέου , 
σύνταξη και υπογραφή του Πρακτικού 
της οριστικής παράδοσης - παραλαβής 
του  έργου. 

…/…/… 

 
Β. Για τον Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού: 
Α/Α ΦΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Παραδοτέο Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1 Δοκιμαστική Φάση   
1α Σύνταξη Πρότασης από τον Ανάδοχο 

χωροθέτησης της κάθε μιας αίθουσας 
εκδηλώσεων και της οργάνωσης αυτής 
σχετικά με το στολισμό της, την επιμέλεια 
των προσκεκλημένων, τη διασφάλιση 
θέσεων επισήμων, την τοποθέτηση 
ονομάτων στο πάνελ, τη γραμματεία 
υποδοχής, τη διασφάλιση χώρου 
δημοσιογράφων και Μ.Μ.Ε. πριν από την 
πραγματοποίηση είτε της κάθε μιας 
εκδήλωσης από τον Κύκλο Ημερίδων
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού είτε της Τελικής 
Εκδήλωσης Ενημέρωσης. 

Κατάθεση προς έγκριση και επιλογή, 
σύμφωνα με το άρθρο  9 της 
παρούσας στην Επιτροπή Παραλαβής 
και Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.) του 
Κ.Ε.Θ.Ι., Πρότασης από τον Ανάδοχο 
χωροθέτησης της κάθε μιας αίθουσας 
εκδηλώσεων και της οργάνωσης αυτής 
σχετικά με το στολισμό της, την 
επιμέλεια των προσκεκλημένων, τη 
διασφάλιση θέσεων επισήμων, την 
τοποθέτηση ονομάτων στο πάνελ, τη 
γραμματεία υποδοχής, τη διασφάλιση 
χώρου δημοσιογράφων και Μ.Μ.Ε. 
πριν από την πραγματοποίηση είτε της 
κάθε μιας εκδήλωσης από τον Κύκλο 
Ημερίδων Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
είτε της Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης. 

…/…/… 

2 Φάση Ολοκλήρωσης Έργου   
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2α 1.Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 350
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Αττικής. 
2. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη. 
3. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου -
Ιωάννινα. 
4. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 150 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας - Πάτρα. 
5. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας – Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 
6. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας - Βόλος. 
7. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Κρήτης -
Ηράκλειο. 
8. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια Κρήτης -
Χανιά. 
9. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 100 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την ημερίδα
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
απολογισμού στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου - Καλαμάτα. 
10. Εκτύπωση από τον Ανάδοχο 400 
Folder, Τσάντες, Μπλοκ Σημειώσεων, 
Προσκλήσεις και Στυλό για την Τελική 

1.Παράδοση 350 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Αττικής. 
2. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
- Θεσσαλονίκη. 
3. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Ηπείρου - Ιωάννινα. 
4. Παράδοση 150 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - 
Πάτρα. 
5. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 
6. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Βόλος. 
7. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κρήτης - Ηράκλειο. 
8. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κρήτης - Χανιά. 
9. Παράδοση 100 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την ημερίδα ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης και απολογισμού 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 
Καλαμάτα. 
10. Παράδοση 400 Folder, Τσάντες, 
Μπλοκ Σημειώσεων, Προσκλήσεις και 
Στυλό για την Τελική Εκδήλωση 
Ενημέρωσης στην Περιφέρεια Αττικής 
(Αθήνα). 

Έως …/…/… 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 
Έως …/…/… 

 
 
 
 
Έως …/…/… 

 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
 
 
 
 
 

Έως …/…/… 
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Εκδήλωση Ενημέρωσης στην Περιφέρεια 
Αττικής (Αθήνα).  

2β Διοργάνωση και πραγματοποίηση από 
τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας, 
του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και 
της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης. 

1.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Αττικής. 
2.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
- Θεσσαλονίκη. 
3.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Ηπείρου - Ιωάννινα. 
4.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - 
Πάτρα. 
5.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 
6.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Βόλος. 
7.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κρήτης - Ηράκλειο. 
8.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Κρήτης - Χανιά. 
9.Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Ημερίδας Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 
Καλαμάτα. 
10. Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης 
στην Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα).  

…/…/… 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 

 …/…/… 
 
 
 
 

 …/…/… 

3 Παράδοση Έργου στην Αναθέτουσα 
Αρχή 

  

 
Η παράδοση του έργου θα γίνει στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην 
Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 
αρ. 51 και Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81, σε 
συνεδριακό χώρο στην Αθήνα για τη 
διενέργεια της Τελικής Εκδήλωσης 
Ενημέρωσης αλλά και σε συνεδριακούς 

1.Η παράδοση παραλαβή του Έργου 
θα γίνει με την υπογραφή σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν 
καταμετρήσεως του συνόλου των 
αντιτύπων των απαιτούμενων 
προϊόντων καθώς και ποιοτικού 
δειγματοληπτικού ελέγχου εντύπων και 

…/…/… 
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χώρους στις έδρες των επτά (7)
Περιφερειών της χώρας για τη διενέργεια 
του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού. 

αιθουσών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
της παρούσας. 
2. Μετά την πλήρη παράδοση και 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
ολόκληρου του κάθε παραδοτέου , 
σύνταξη και υπογραφή του Πρακτικού 
της οριστικής παράδοσης - παραλαβής 
του  έργου. 

 
3.2 Όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη παραδοτέα υποβάλλονται με βεβαιωμένη 

ημερομηνία πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) του 

έργου του Αναδόχου, που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα λειτουργεί 

στις εγκαταστάσεις της.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
4.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε έγγραφη και επίσημη επικοινωνία της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο για την πορεία εκτέλεσης του έργου θα γίνεται με 

τον …, κ. … …. Ο παραπάνω Υπεύθυνος Έργου και όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου 

όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα με τη 

διακήρυξη, αποτελούν ρητή και συγκεκριμένη δέσμευση του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και οποιοδήποτε 

τεκμηριωμένο αίτημα αντικατάστασής τους για σπουδαίο λόγο, με ιδίων ή περισσοτέρων 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προσωπικό, θα πρέπει να τύχει της αξιολόγησης 

και έγγραφης συναίνεσής του. 

4.2 Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη 

συνεργασία με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και κατά τον βέλτιστο 

επιστημονικά και τεχνικά τρόπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
5.1 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση με 

υψηλό βαθμό ικανότητας και επαγγελματικής κρίσης που αρμόζει σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα αναγνωρισμένα για την επιστημονική και τεχνική κατάρτισή τους στην παροχή 

υπηρεσιών συναφών προς τις περιλαμβανόμενες στη Σύμβαση, καθώς και με κάθε 

επιμέλεια και επαγγελματική επιδεξιότητα. 

5.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
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5.3 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα χρήσης από τρίτους για την 

εκπόνηση του έργου αυτού και εγγυάται ότι κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα επί 

των προσφερομένων υλικών και υπηρεσιών στο παρόν ή στο μέλλον δε θα περιορίσει τα 

δικαιώματά του αυτά.  

5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες και να παραδίδει τα παραδοτέα στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέσα στους χρόνους που αναφέρονται στην Τεχνική Προσφορά. Η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως χωρίς χρονοτριβή τον Ανάδοχο όταν 

θεωρεί ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για μια καθυστέρηση είτε αναφορικά με 

συγκεκριμένες, βάσει του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος, εργασίες, είτε αναφορικά με την 

ολοκλήρωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτού. 

5.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

5.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

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

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

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

5.7 O Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του, εφόσον αυτή θα οφείλεται στην μη παροχή ή την παροχή 

λανθασμένων πληροφοριών και στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή ή από 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θα λειτουργεί κατ’ εντολή ή και για 

λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και γενικά στη μη συμμόρφωση της 

Αναθέτουσας Αρχής ή του κατά τα άνω εντολοδόχου της προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα, εφόσον βέβαια έχει προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.8 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 

και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα 

Αρχή, ούτε επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. 

5.9 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
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που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5.10 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

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

5.11 Από την εκτέλεση του έργου της παρούσας Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν 

δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου, που 

απασχολείται για το έργο. Οι μισθοί, οι αμοιβές, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι τυχόν 

αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών, που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος 

για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

5.12 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και υπόσχεται ρητά ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες του, οι 

οποίοι θα αναμειχθούν στην εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5.13 Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, 

είτε έναντι αρχών, λόγω μη τήρησης των επιβαλλομένων από τη Σύμβαση υποχρεώσεων 

είτε λόγω προσκληθησομένων ζημιών, ατυχημάτων κλπ. εκ μέρους του Αναδόχου, του 

προσωπικού του και των συνεργατών του βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος 

θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων, 

χρηματικών ποινών, προστίμων, κλπ. 
5.14 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων από τον 

Ανάδοχο εργασιών, του Αναδόχου ευθυνόμενου πλήρως και αποκλειστικά. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

5.15 Η ευθύνη του Αναδόχου για οποιαδήποτε λάθη, παραλείψεις ή ανεπάρκεια στις 

υπηρεσίες αυτού προϋποθέτει, μετά την προηγούμενη προ τριών (3) ημερών έγγραφη 

ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, την εκ νέου παροχή των οποιωνδήποτε υπηρεσιών 

αυτού με έξοδα του Αναδόχου. 

5.16 Οποιαδήποτε φθορά απώλεια ή κακή χρήση τόσο της αίθουσας, των χώρων του 

ξενοδοχείου όσο και των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 

Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και της Τελικής 

Εκδήλωσης Ενημέρωσης, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

5.17 Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε ζημία που θα υποστεί η 

τελευταία και που θα οφείλεται στη  δια πράξεως ή παραλείψεως τελούμενη μη 
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εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, των υπαλλήλων ή/και 

εκπροσώπων αυτού, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.  

    
 

ΑΡΘΡΟ 6   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση και 

υλικό ζητηθεί από τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση του παρόντος έργου και μέσα 

στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί στο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Α΄.  

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να ενημερώνει, 

πληροφορεί και παρέχει στοιχεία και υλικό που θα ζητούνται από τον Ανάδοχο και να 

πράττει κάθε τι που είναι δυνατόν, προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του 

παρόντος έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή φροντίζει για την πρόσβαση του Αναδόχου στις 

πηγές εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της, για την συγκέντρωση των απαραίτητων, 

για την εκτέλεση του έργου, στοιχείων από τον Ανάδοχο. 

6.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια και 

συνεργασία προς το προσωπικό του Αναδόχου, στο πλαίσιο που περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α΄, ορίζοντας συγκεκριμένα και κατάλληλα πρόσωπα υπεύθυνα για την κάθε 

εργασία. 

6.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να 

γίνει μετά από έγκρισή της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6.5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά 

το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 

τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  

6.6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Ανάδοχο, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, όλο το απαραίτητο για την εκπόνηση του 

έργου εκπαιδευτικό υλικό. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό, που στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος, χορηγείται ή παραχωρείται στον Ανάδοχο είναι και παραμένει ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία και έχει την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου για 

αυτό το υλικό και πρέπει να επιστραφεί άμεσα σε αυτήν μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Συμφωνείται ότι όλο το ως άνω οριζόμενο υλικό που θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή στον Ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο αποκλειστικά και μόνο για την 
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εκπόνηση και εκτέλεση του παρόντος έργου, απαγορεύεται δε κάθε άλλη χρήση από τον 

Ανάδοχο πέρα από την εδώ συμφωνούμενη. Η Αναθέτουσα Αρχή τέλος εγγυάται ότι είναι 

η αποκλειστική κυρία όλων των σχετικών δικαιωμάτων (πνευματικής κυρίως ιδιοκτησίας) 

και υπόσχεται ότι αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε περίπτωση 

έγερσης αγωγής, αξίωσης ή οποιασδήποτε άλλης απαίτησης οποιουδήποτε τρίτου 

αφορά σε αυτό το υλικό.  

6.7. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει εγκαίρως τη συμφωνηθείσα αμοιβή και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 
7.1    Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών 

ή υποχρεώσεων του που  προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,  

7.2       Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των κατά την 

Σύμβαση αναλαμβανομένων υπηρεσιών και υποχρεώσεών του. 

7.3       Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, ευθύνες 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Η παράβαση από τον 

Ανάδοχο του παρόντος όρου συνεπάγεται το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να 

καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύμβαση κατά τα κατωτέρω υπό άρθρο 16 οριζόμενα.  

 
 

  ΑΡΘΡΟ 8  
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
8.1      Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των …  € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% (ήτοι αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. … -… €-, συν Φ.Π.Α. …% … Ευρώ). Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

8.2 Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καταβληθεί στον 

Ανάδοχο μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, η οποία αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

8.3 Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας 

κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 

αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

8.4 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει 

των νομίμων δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 
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i. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιστρέφει τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 

όρους. 

8.5   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε ασφάλιση του προσωπικού που   θα προσφέρει 

την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν εργατικά ατυχήματα κλπ. 

8.6.   Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο. Η ασφάλεια, οι  φόροι κτλ. 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

8.7 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα, υπερωριακή απασχόληση ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. 

8.8 Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου της παρούσας θα γίνεται από το Κ.Ε.Θ.Ι. τμηματικά 

κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου κατά ποσοστό 70% σύμφωνα με τον πίνακα 

οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παράδοσης – παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε τμηματικής 

ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 

Η ολοσχερής εξόφληση του υπολείποντος συμβατικού τιμήματος πραγματοποιείται με την 

έκδοση σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καλή εκτέλεση του συνόλου του έργου και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την 

υλοποίησή του.  

8.9  Στη συνολική αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και 

δαπάνες για την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: 

8.9.1 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με το έργο αυτό, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της 

ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων - περιουσιών, κ.λ.π.) όπου αυτές 

είναι απαραίτητες, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων 

κατά την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου ή εξ αφορμής αυτού. 

8.9.2 Οι δαπάνες μετακινήσεων, ταξιδιών, παραμονής και διατροφής προσωπικού του 

Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου του. 

8.10  Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καταβάλει  οιοδήποτε κόστος που δεν έχει συμπεριληφθεί στην 

παρούσα σύμβαση με τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε  κόστος εργασιών που έχει τυχόν 

παραλειφθεί από αυτόν αλλά προβλέπεται από το προηγουμένως αναφερθέν στην 

παρούσα αντικείμενο του έργου στο άρθρο 1 της παρούσας. Το κόστος οποιασδήποτε 

τέτοιας εργασίας ρητά συμφωνείται ότι βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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8.11 Η καταβολή όλων των πληρωμών της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα 

με την παρούσα, θα γίνονται με την έκδοση των κατάλληλων νομίμων παραστατικών / 

δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

8.12 Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή οι νόμιμες 

παρακρατήσεις ή θα αποδίδονται ανάλογα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τους 

ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

8.13 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ και η 

καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται ομοίως σε Ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
 

9.1    Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξής του, αξιολογείται 

και παραλαμβάνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.), που θα 

οριστεί για το σκοπό αυτό με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα 

γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

9.2    Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την τμηματική παραλαβή των 

παραδοτέων του έργου, και την αξιολόγηση και διατύπωση παρατηρήσεων και 

εισηγήσεων σχετικά με τα παραδοτέα, με βάση και τα οριζόμενα στο Άρθρο 1 της 

παρούσας για το Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου, η οποία θα συντάσσει πρακτικό 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για κάθε φάση του έργου. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 

και τον έλεγχο των επι μέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του αναδόχου, 

συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Το δε έργο του 

Αναδόχου θα παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’όλη τη διάρκεια της 

σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

9.3    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της 

Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠ  του έργου. 

9.4    Κατά το στάδιο της Α’ Φάσης, η ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την τροποποίηση 

και διόρθωση της επιλεγείσας πρότασης δημιουργικού μέχρι τρεις (3) φορές. 

9.5 i. Η Α’ Φάση θα ολοκληρωθεί εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του 

Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά την Α’ Φάση θα πραγματοποιηθεί : 
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Α. ποιοτικός έλεγχος του δείγματος οπτικοακουστικού υλικού προβολής και 

ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων . 

Β. ποιοτικός έλεγχος δείγματος των εντύπων (αφίσας, επιστολόχαρτων και φακέλων, 

τσαντών κ.λ.π.) με δειγματοληπτικό έλεγχο σε δείγμα που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% 

του κάθε παραδοτέου εντύπου. 

Το μέγιστο ανεκτό όριο λάθους ή / και εσφαλμένης εκτύπωσης και απόκλισης από τις 

προδιαγραφές εκτύπωσης ορίζεται στο ποσοστό του 0,9% επί του παραπάνω 

αναφερόμενου δείγματος  των ανωτέρω εντύπων. 

ii. Κατά τη Β’ Φάση θα πραγματοποιηθεί: 

 Α.  Πλήρης καταμέτρηση του συνόλου παραδοθέντων εντύπων. 

 Β. Τόσο η αφίσα όσο και το υπόλοιπο υλικό θα παραδίδεται από τον ανάδοχο ένα 

(1) μήνα πριν την κάθε εκδήλωση (1) ένα δείγμα για το κάθε ένα από τα παραδοτέα 

(δελτία τύπου, φάκελοι, επιστολόχαρτα, αφίσα, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα 

κ.λ.π.), προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και οι διορθώσεις – παρατηρήσεις 

της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εν συνεχεία, κατόπιν εγκρίσεως της 

ΕΠΠ, όλο το υλικό θα παραδίδεται μία (1) ημέρα πριν από την ημερίδα/εκδήλωση στον 

τόπο διενέργειας αυτής, καθώς και θα διανέμονται τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 

μηνύματα στους ανάλογους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Γ. Μετά την πλήρη παράδοση και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ολόκληρου του 

κάθε παραδοτέου θα συνταχθεί το πρακτικό της οριστικής παραλαβής του  έργου. 

Δ. Η παράδοση του αριθμού των παραδοτέων προϊόντων θα γίνει στα ξενοδοχεία 

όπου θα πραγματοποιηθεί ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού και η Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης μία (1) ημέρα πριν την 
ημερίδα/εκδήλωση, κατόπιν ενημέρωσης του αναδόχου από το Κ.Ε.Θ.Ι.  

Η ενημέρωση του αναδόχου για την κάθε μια ημερίδα/εκδήλωση, που θα 

πραγματοποιηθεί, είτε του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού είτε της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης θα γίνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την κάθε μια εκδήλωση.  

Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν καταμετρήσεως του συνόλου 

των αντιτύπων των απαιτούμενων προϊόντων καθώς και ποιοτικού δειγματοληπτικού 

ελέγχου, όπως ορίζεται παραπάνω στο παρόν άρθρο. 

Ε. Η διανομή των διαφημιστικών μηνυμάτων είτε ραδιοφώνου είτε τηλεόρασης θα 

προγραμματίζεται και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 

και κατά τη διάρκεια της μίας (1) εβδομάδας πριν από την κάθε ημερίδα, αφού θα έχει 

προηγηθεί ενημέρωση του ακριβούς χρόνου της ημερίδας από το Κ.Ε.Θ.Ι. τουλάχιστον  

ένα (1) μήνα πριν από την κάθε μια ημερίδα, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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Για την παρακολούθηση της διανομής των παραδοτέων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μηνυμάτων θα παραδίδεται στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης έγγραφη 

βεβαίωση από τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για την ημερομηνία 

και ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων, συνοδευόμενη και από φορέα (CD ή DVD) με το 

ηχογραφημένο ραδιοφωνικό μήνυμα και το μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα που 

μεταδόθηκε, στο οποίο θα αποδεικνύεται η ημερομηνία και η ώρα μετάδοσης καθώς και ο 

τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός μετάδοσης, τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 

261/1997. 

9.6  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της 

Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠ  του έργου. 

Κατά την παράδοση του κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί : 

Α. πλήρης καταμέτρηση του συνόλου παραδοθέντων Folder, τσαντών, μπλοκ 

σημειώσεων, προσκλήσεων και των στυλό. 

Β. ποιοτικός έλεγχος της αίθουσας και του οπτικοακουστικού υλικού προβολής για την 

κάθε μια εκδήλωση. 

Γ. ποιοτικός έλεγχος δείγματος Folder, τσαντών, μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων, 

στυλό με δειγματοληπτικό έλεγχο σε δείγμα που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% του κάθε 

Folder, μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων. 

Το μέγιστο ανεκτό όριο λάθους ή / και εσφαλμένης εκτύπωσης και απόκλισης από τις 

προδιαγραφές εκτύπωσης ορίζεται στο ποσοστό του 0,9% επί του παραπάνω 

αναφερόμενου δείγματος των ανωτέρω Folder, μπλοκ σημειώσεων, προσκλήσεων, 

στυλό.  

9.7  Η παράδοση του αριθμού των παραδοτέων προϊόντων θα γίνει στα ξενοδοχεία όπου θα 

πραγματοποιηθεί ο Κύκλος Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 

Απολογισμού και η Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης μία ημέρα πριν την εκδήλωση, 

κατόπιν ενημέρωσης του αναδόχου από το Κ.Ε.Θ.Ι.  

9.8  Η Παράδοση Προσκλήσεων θα γίνει προ ενός (1) μηνός από την κάθε ημερίδα/εκδήλωση  

στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για 

την ακριβή ημερομηνία της ημερίδας/εκδήλωσης σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την 

ημερίδα/εκδήλωση.  

9.9  Η ενημέρωση του αναδόχου για την κάθε μια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί, είτε 

του Κύκλου Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού είτε την 

Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης, θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 

σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την κάθε μια εκδήλωση.  

9.10 Η παράδοση παραλαβή του Εργου θα γίνει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής, κατόπιν καταμετρήσεως του συνόλου 
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των αντιτύπων των απαιτούμενων προϊόντων καθώς και ποιοτικού δειγματοληπτικού 

ελέγχου εντύπων και αιθουσών, όπως ορίζεται παραπάνω στο παρόν άρθρο. 

9.11 Μετά την πλήρη παράδοση και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ολόκληρου του κάθε 

παραδοτέου θα συνταχθεί το πρακτικό της οριστικής παραλαβής του  έργου. 

9.12 Με την πάροδο τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση παραδοτέων χωρίς η αρμόδια Ε.Π.Π. να διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις, ο 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή τάσσοντάς 

της νέα 3ήμερη προθεσμία προς διατύπωση παρατηρήσεων. Με την πάροδο της νέας ως 

άνω 3ήμερης προθεσμίας απράκτου, τα παραδοθέντα από τον Ανάδοχο θεωρούνται ως 

αυτοδίκαια παραληφθέντα από την Αναθέτουσα Αρχή.  

9.13 Στην περίπτωση που εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών ή του νέου 3ημέρου κατά τα 

άνω υπό 9.12 υπάρξουν παρατηρήσεις από την αρμόδια Επιτροπή, αυτές γνωστοποιούνται 

εγγράφως στον Ανάδοχο εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τασσομένης σε αυτόν 

προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών προς επανόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 

δυσλειτουργιών. Εάν στο ως άνω διάστημα των τριών (3) εργασίμων ημερών εξακολουθούν 

να υπάρχουν σφάλματα και δυσλειτουργίες, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διόρθωση 

αυτών εντός νέας 3ήμερης προθεσμίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αφ’ ης στιγμής οι 

έλεγχοι των παραδοτέων γίνουν αποδεκτοί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.  

9.14 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μετά την παρέλευση της ταχθείσας σε αυτόν από την 

Αναθέτουσα Αρχή δεύτερης 3ήμερης προθεσμίας, δεν διορθώσει τυχόν σφάλματα και 

δυσλειτουργίες των παραδοτέων, ως οφείλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Διακήρυξης και 

της τεχνικής προσφοράς του, δεν απαλλάσσεται του έργου του και καταπίπτει αυτοδίκαια 

από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποινική ρήτρα 0,5% την ημέρα επί του συμβατικού 

τιμήματος της φάσης και μέχρι 10% του συμβατικού τιμήματος και επαναλαμβάνεται η ως 

άνω διαδικασία ελέγχων. Ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής των νέων παραδοτέων δεν 

αυξάνει τη συνολική διάρκεια του έργου, υπό την επιφύλαξη του όρου 9.13. 

9.15 Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν: 

9.15.1 Παραδοθούν όλα τα παραδοτέα.  

9.15.2   Παραληφθούν οριστικά όλα τα παραδοτέα που υποβλήθηκαν 

από τον Ανάδοχο. 

9.15.3 Γίνει η αποπληρωμή όλου του συμβατικού τιμήματος. 

9.15.4 Εκπληρωθούν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη, εκκαθαριστούν όλες οι λογιστικές εκκρεμότητες και αποδεσμευτούν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
10.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

της παρούσας Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με 

χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση θα παρατείνεται 

για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η ανωτέρω εγγύηση θα είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 1/2010 Διακήρυξης.  

10.2 Σήμερα, την …/…/2010, ο Ανάδοχος παρέδωσε την υπ’ αριθμ.  …/…/…/…-…-2010 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (της … Τράπεζας), ύψους … (€ …), ισχύος  … (…) 

…, ήτοι μέχρι την …/…/…, η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσόν που 

αναλογεί στην αξία του συμβατικού έργου που έχει παραληφθεί και θα επιστραφεί στον 

Ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών μετά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των 

παραδοτέων του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων. 

10.3 Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος ή η σύμβαση 

λυθεί πρόωρα με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση που προβλέπεται με την ανωτέρω εγγυητική επιστολή. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 

10.4 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

i. Παρασχεθούν προσηκόντως και εμπροθέσμως στο σύνολό τους όλες οι 

προβλεπόμενες υπηρεσίες. 

ii. Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν οι 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

iii. Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

10.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή θα είναι 

σύμφωνες με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξη, την προσφορά και τους όρους της 

παρούσης. 

10.6 Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία, 

αριθμούμενα ως αντίστοιχα Παραρτήματα, συνυπογράφονται υπό των συμβαλλομένων και 

ισχύουν όπως κατά σειρά αναφέρονται: 

1. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα Α΄). 

2. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24586/18.10.2010 Τεύχος της Διακήρυξης (αριθμ. 

1/2010 διακήρυξη) (Παράρτημα Β΄). 

3. α) Την από 17.09.2009 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (‘’Grant 

Agreement’’) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004 – 2009 για τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση του 

Ανεξάρτητου Έργου με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0070 και τίτλο: «Ελλάδα διεθνές σχολείο 

πολιτισμού και επικοινωνίας». 

β) Την από 01.02.2010 Συμφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου 

«Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. ως 

Φορέα Υλοποίησης και των επτά (7) συμβαλλόμενων Εταίρων. 

γ) Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14394/ΕΥΔ&ΠΤΣ 873/01.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα:  

«Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας» ως 

Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο 

πολιτισμού και επικοινωνίας» από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 και του Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».   

δ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14943/ΕΥΔ&ΠΤΣ 925/08.04.2010 έγγραφο της Προϊσταμένης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής προς το 

Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα: «Υπογραφή Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την υλοποίηση του Έργου EL0070 «Ελλάδα – 

Διεθνές σχολείο πολιτισμού και επικοινωνίας» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 

2004 -2009.   

 4. Η απόφαση .../........2010/θέμα ... του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. περί κατακύρωσης του έργου 

στον ανάδοχο και εξουσιοδοτήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. όπως προβεί στην 

υπογραφή της παρούσας συμβάσεως. (Παράρτημα Γ΄).   
 
 
 
 
 
 

   



 131

ΑΡΘΡΟ 12  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
12.1 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλεσθεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε δέκα (10) 

το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά, ενώ παράλληλα 

υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση αυτής καθώς και για 

να περιορίσει τις απορρέουσες από αυτήν δυσμενείς συνέπειες. 

12.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 

περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου μέσα σε δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες από τη βεβαιωμένη ημερομηνία με μέριμνα του Αναδόχου 

υποβολής των στοιχείων αυτών. Περιστατικά ανωτέρα βίας συνιστούν λόγο παράτασης 

του χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων τω μερών και όχι απαλλαγή 

από αυτές. 

12.3 Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός της πιο 

πάνω καθορισμένης προθεσμίας, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του 

Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13     
ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και να λύσει σε οποιονδήποτε χρόνο 

την παρούσα Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, εφόσον ο Ανάδοχος δεν 

εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώνει πλημμελώς, θεωρουμένων όλων 

ως ουσιωδών. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Διακήρυξης από τον Ανάδοχο, και 

κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

13.1 Σε περίπτωση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, λύσης, αναγκαστικής 

εκτέλεσης, καθώς και σε περίπτωση διάσπασης και εφόσον τα διάδοχα νομικά πρόσωπα 

δεν παράσχουν τις κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής απαιτούμενες εγγυήσεις για 

την εκτέλεση του παρόντος έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη και την τεχνική προσφορά. 

Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής κατάστασης του Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει προς τούτο την Αναθέτουσα Αρχή. 

13.2 Εάν παρέλθει η συμφωνημένη με βάση την παρούσα Σύμβαση, προθεσμία παράδοσης 

εκάστης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού (τμηματική ή συνολική προθεσμία) για 

λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο ή η παράδοση δεν γίνει σύμφωνα με τους όρους 
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της παρούσας (λαμβανομένων υπ’ όψη και των οριζομένων στο άρθρο 9.6 της 

παρούσας), τότε αυτός υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί του συμβατικού τιμήματος της αντίστοιχης φάσης ή του 

συνόλου του έργου αντίστοιχα και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών 

επιπλέον της τυχόν καταπίπτουσας εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

13.3 Εάν εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 

13.4 Εάν δεν παραδώσει τα αντίστοιχα παραδοτέα εκάστης φάσης ή του συνόλου του έργου 

εντός πέντε (5) ημερών από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, υπό την 

επιφύλαξη των εις το άρθρο 9.6 οριζομένων. 

13.5 Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

13.6 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις 34 παρ. 4, 

5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄). 

13.7 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση 

της να κρατήσει μέρος του έργου ή το σύνολο αυτού έναντι του ανάλογου τιμήματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
14.1  Όλο το υλικό παραγωγής αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο 

έχει δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που θα παραχθεί από 

τον Ανάδοχο, θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ταυτόχρονα με τη λήξη της 

σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και 

εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην 

Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. 

14.2    Όλο το υλικό παραγωγής αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο 

έχει δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που θα παραχθεί από 

τον Ανάδοχο, θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ταυτόχρονα με τη λήξη της 

σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και 

εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην 

Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
15.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 

εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από την υλικοτεχνική μέθοδο υλοποίησης ή τα 

μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας του έργου εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη 

Σύμβαση ή στην Προσφορά. 

15.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

15.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 

συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16        
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου, αν 

διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές 

που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ή εκπληρώνει 

πλημμελώς συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει όρους της σύμβασης ή δεν 

ικανοποιεί τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις του. 

16.2   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα 

κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή καταγγείλει τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα 

Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει 

δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο. 

16.3  Σε περίπτωση καταγγελίας κατά τα παραπάνω, ο Ανάδοχος ειδοποιείται επί αποδείξει και 

τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο 

κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει κατά περίπτωση, 

εύλογη κατ’ αυτόν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, 

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί 
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την παράβαση θεραπευθείσα. Με την καταγγελία της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από τη διενέργεια 

οποιασδήποτε εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων 

που επιβάλλονται για τη διασφάλιση εργασιών. 

16.4  Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την καταγγελία της Σύμβασης αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν 

και διατάσσεται η επιστροφή των καταβληθέντων ποσών εντόκως, επιφυλασσομένων 

των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει επιπροσθέτως και σωρευτικά 

αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική, άμεση και έμμεση ζημία που υπέστη ή θα 

υποστεί. 

16.5  Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον 

επόμενο κατά την αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον 

διαφορά ως προς την αμοιβή του υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο 

Ανάδοχο εκπίπτουσα από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ενώ η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη αποζημίωση. 

16.6 Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης ή παράβασης από τον 

Ανάδοχο των όρων και συμφωνιών της παρούσας και μη συμμόρφωσης αυτού σε προ 

πέντε (5) ημερών σχετική γραπτή ειδοποίησή του από την Αναθέτουσα Αρχή, ή ρητής 

δήλωσης αδυναμίας ή άρνησης του Αναδόχου να εκπληρώσει την παρούσα σύμβαση, εκτός 

και αν η αδυναμία εκπλήρωσης της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να προβεί σε 

καταγγελία αυτής κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Αναδόχου και να αξιώσει πλήρη 

αποζημίωση για κάθε ζημία της.  

16.7 Σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενου τιμήματος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ο 

Ανάδοχος δύναται να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης, αφού πρώτα 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως προ δεκαπέντε (15) ημερών. 

 
         
        ΑΡΘΡΟ 17  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 
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Ειδικότερα:  

17.1  Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 

επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά 

μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του 

παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο 

Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

17.2 Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι 

υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και 

στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για 

την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

17.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 

θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης 

του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 

εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 

δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

17.4 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

στον Ανάδοχο, το Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες 

και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί 

καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου 

ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

18.1 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί της 
συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν. 

18.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών. 
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18.3 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

18.4 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

18.5 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

18.6 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

18.7 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

18.8 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

18.9 Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές 

ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης του Έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού 

του τόκου υπερημερίας. 

18.10 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

18.11 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 

της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19     

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

19.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως θα ανακύψει μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και θα αφορά στην 

ερμηνεία, στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των μερών, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων με έδρα την Αθήνα. 
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19.2 Η παρούσα Σύμβαση  που έχει καταρτισθεί με βάση την υπ΄αριθμ. 1/2010 Διακήρυξη 

και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και θα 

ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 20  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται 

να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

Καμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή 

διατάξεως της παρούσας Σύμβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και 

φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα 

γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Τα παραδοτέα θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο στην Ελληνική 

γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 

διερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την 

Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 
Οι διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων είναι οι 

εξής: 

(α) Για το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

(β) Για τον Ανάδοχο 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Σε περίπτωση αλλαγής των ως άνω διευθύνσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται στην 

άμεση γνωστοποίηση. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να προσβάλλει ή να αμφισβητήσει το 

κύρος και το περιεχόμενο της παρούσης σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή 

ουσιαστικό, άλλως και σε κάθε περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε σχετική 

αξίωσή του από την παρούσα αυτήν. 

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, ως και της διακήρυξης, 

θεωρούνται σπουδαίοι και ουσιώδεις και συνεπώς παράβαση οποιουδήποτε όρου επισύρει τις 

κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και η διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της υπ’ αριθ.1/2010 Διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων αυτής, με αρ. πρωτ. 24586/18.10.2010, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος συμφωνητικού και η οποία επισυνάπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Για τυχόν θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις των 

Νομοθετημάτων περί προμηθειών του Δημοσίου, περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά 

ή σωρευτικά όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση (καταγγελία, 

κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο 

δικαίωμα που της δίνει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα ενός ή περισσοτέρων από τα 

δικαιώματα αυτά, δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της. Η μη άσκηση εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μία ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε δικαιώματος ή 

δικαιωμάτων που παρέχονται σε αυτήν από την παρούσα σύμβαση ή το νόμο, δεν είναι ούτε 

θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή αποδυνάμωση του δικαιώματός της, αλλά δικαιούται να 

ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς προστασία 

των συμφερόντων της, επικαλούμενη το δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν. 
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και 

υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2) 

πρωτότυπα και ο Ανάδοχος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 
Για την Αναθέτουσα Αρχή 

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ» [Κ.Ε.Θ.Ι.] 

Για  τον Ανάδοχο 
«…» 

  ΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-

ΤΣΑΤΣΟΥ  

 
 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

  

 

                                                                      Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 
 

                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. 
   
                                                                      

ΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΤΣΟΥ  
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	15.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
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