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     Αθήνα, 27/07/2018  

 
                                             ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 9/2018  

 
 
 
 
 
Ηλεκτρονικός, άνω των ορίων, Ανοικτός 
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών 
Υλικοτεχνικής  Υποστήριξης για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών (Δεκέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2019)  
(CPV: 79952100-3) 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 377.500,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 
 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

7. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

9. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

11.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

12.  Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 
13.  Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».       
14.  Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

15. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
16.  Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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17. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  

18.  Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.  

20. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη 
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

21.  Την υπ’ αρ. 130459/12.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  

22.  Την υπ. αρ. 425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, καθώς και τις υπ.αρ. 
105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.4.2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η 
αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. Την υπ. αρ. 179/2018 (ΑΔΑ : 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής περί 2ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής,  
οικονομικού έτους 2018.  

23. Την υπ’ αρ. 24/2018 (ΑΔΑ: ΨΘ3Φ7Λ7-Η65) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2018 - 2019, ποσού 396.100,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

24. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 88585/08-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με το 
οποίο διαβιβάσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διοργάνωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του κεντρικού τομέα Αθηνών για τα έτη 2018 – 2019 καθώς και των με ημερομηνία 
29/5/2018 και 1/6/2018 mail, με τα οποία διαβιβάστηκαν οι ορθές επαναλήψεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

25.  Την υπ. αρ. απόφαση 1519/2018 (ΑΔΑ: 68Ρ77Λ7-0ΒΜ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 396.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την παροχή υπηρεσιών Υλικοτεχνικής Υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2019).   

26.  Την υπ΄ αρ. πρωτ. 126426/27-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΤΥ7Λ7-ΚΙΨ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
27.  Την υπ΄αρ. 2073/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω7ΑΑ7Λ7-7Τ0), με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.  
28.  Την με αριθμό 2018-112521 περίληψη της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (SIMAP). 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών Υλικοτεχνικής  
Υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
(Δεκέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2019), (CPV: 79952100-3)»,  προϋπολογισμού € 377.500,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά Ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας. 
 
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της 
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας 
του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 105 
παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
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διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της 
υπ’ αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο 
Ν.4412/2016. 
 
1. Ο Προϋπολογισμός ανά ομάδα και ανά εκδήλωση διαμορφώνεται ως εξής:    

 

 ΟΜΑΔΑ 1:  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δεκέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019)   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 26.500,00 

ΠΕΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 500-800 ΑΤΟΜΩΝ 6.500,00  

ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200-500 ΑΤΟΜΩΝ 9.000,00 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4.000,00 

3ΗΜΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FESTIVAL 1.500,00 

1 

GARDENS FESTIVAL 5.500,00 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 

Α 

2 
ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 700 ΑΤΟΜΩΝ 

11.500,00 

Β 1 
ΕΠΤΑ (7) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ (500 ΑΤΟΜΩΝ) 

9.000,00 

1 Dance School Ways Festival 4.500,00 
Γ 

2 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 10.500,00 

               ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 1 62.000,00        

 

 

ΟΜΑΔΑ 2:  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΞΕΔΡΕΣ- ΣΚΕΠΗ ΓΙΑ STAGE, 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, SECURITY κ.λ.π. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 139.000,00 

ΠΕΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 500-800 ΑΤΟΜΩΝ 28.000,00 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200-500 ΑΤΟΜΩΝ 55.000,00 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 31.000,00 

3ΗΜΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FESTIVAL 13.500,00 

1 

GARDENS FESTIVAL 11.500,00 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 

Α 

2 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 700 ΑΤΟΜΩΝ 

55.000,00 

Β 1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΩΝ 
(500 ΑΤΟΜΩΝ) 27.000,00 

1 Dance School Ways 13.500,00 
Γ 

2 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2019 14.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 2 249.000,00  
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ΟΜΑΔΑ 3:  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 37.000,00 

ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (500-800 ατόμων) 14.000,00 
ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                   

(200-500 ατόμων) 11.500,00 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10.000,00 

1 

3ΗΜΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FESTIVAL 1.500,00 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 

Α 

2 
ΕΙΚΟΣΙ(20)ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (700 ατόμων) 

20.000,00 

Β 1 
ΕΠΤΑ (7) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ (500 ατόμων) 

7.500,00 

Γ 1 Dance School Ways 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 3 66.500,00 

 
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και περισσότερες 
Ομάδες, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα II της παρούσας.  
 
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των Υπηρεσιών της κάθε ομάδας, στην οποία συμμετέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ύστερα από 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 1 & 4, του 
N.4412/2016.  
 

Η παρούσα προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.07.2018 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 62761.  
Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση 
http://www.patt.gov.gr 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
 
 
3. Τόπος & χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

30/07/2018 
 

27/08/2018 
Ώρα 12:00 

31/08/2018 
Ώρα 10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
της υπ’ αρ. 56902/215/2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».    
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4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

 α.  κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  

 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε 
έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.             
Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και 
την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.  
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της Σύμβασης.     
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης προ Φ.Π.Α. της/των Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.   

6. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος της Ομάδας 2 οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. 

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της
 διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου   
  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
8. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η 

Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο 
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο 
φορέα εκτός της Περιφέρειας  Αττικής.  

  
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της  
 το Ν.4412/2016 

 
Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  
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Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το αρ.67, 
παρ.2, του Ν.4412/2016. 
 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  
 
 



  

- 7 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί που έχουν συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης.    
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
β) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
γ) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 
- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην ελληνική, 
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  

6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
δ) τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
 

                                        
1 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
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Λόγοι αποκλεισμού: 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους2 : 
  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.3     

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), σε όλους τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.     
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

                                        
2  Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  Ν.4412/2016.  
3 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους4.  
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
3. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
4. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ. 
 
5. Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (3 & 4) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
Κριτήρια Επιλογής  
 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/επιμελητήρια. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
 
 

                                        
4 Πρβλ. άρθρο 73, παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν.4412/2016 (σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) του άρθρου 79, παρ.4, Ν.4412/2016.  
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Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας  
Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας 3, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει τις παρακάτω ισχύουσες πιστοποιήσεις:  

 Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας ISO 9001  ή αντίστοιχο 
 Ελληνικό πρότυπο για τις διαφημιστικές εταιρίες – αναδόχους του Δημοσίου «ΕΛΟΤ 1435 Υπηρεσίες 

επικοινωνίας». 
 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων: 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς 
(δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης). Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. (πχ Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας ή 
σύμβαση).  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
Υπεργολαβία 
 Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθενται 
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, 
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ. 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριστό ΕΕΕΣ (ψηφιακά υπογεγραμμένο) από τους υπεργολάβους προς προκαταρκτική απόδειξη μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει τον/τους υπεργολάβο/ους που έχει 
δηλώσει. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72, 79, 92 παρ.6, στα άρθρα 93 και 94 του Ν.4412/2016, σε 
μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος5 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

                                        
5  (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται: 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, της 
Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις και το ύψος αυτών 
παρέχονται στο άρθρο 17 της παρούσας), ήτοι έως τις 02/08/2019. 
 
2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)6 του αρ.79 του Ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή 
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ.  
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, εγγραφή στα επαγγελματικά/εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, κλπ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 

78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς.  
 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό 
του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγγραμμένο, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 
για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει να δίνεται 
χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, στο οποίο να παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Ε.Ε.Ε.Σ.   

 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα 
(ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνά το 30% και το δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του, 
σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για καθέναν από τους υπεργολάβους, προκειμένου να 
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.   

 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το Ε.Ε.Ε.Σ. βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αρ. συστήματος  62761. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές 
είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα 

                                        
6 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ. 
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που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην 
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση 
οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά σε αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με τη σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με τη 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των 
όρων για την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές 
Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.      
 
Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή, πρέπει να προσκομισθούν και σε σφραγισμένο φάκελο στην αναθέτουσα αρχή εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά 
υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δε φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και όσα προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τα εξής: 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741    
 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον Ηλεκτρονικό άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό για την «παροχή Υπηρεσιών 
Υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών (Δεκέμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2019)»  
  
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. «Οικονομική Προσφορά»: 
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει Οικονομική Προσφορά, αναγράφοντας το κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε εκδήλωση της/των ομάδας/ων στην/στις οποία/ες συμμετέχει. Γίνονται 
δεκτές προσφορές για μία ή και περισσότερες ομάδες. Προσφορά που θα αφορά τμήμα της ομάδας θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
2. Περιεχόμενα & τρόπος υποβολής (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»: 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  
 
 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας: 
Α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Β) τον/τους πίνακα/πίνακες οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης, για 
την/τις ομάδα/ες για την/τις οποία/οποίες υποβάλλει οικονομική προσφορά, σε μορφή αρχείου .pdf, 
συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους.  
 
3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς: 
 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα, όπως αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης 
 
4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς: 
 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν την τιμή μονάδος που προσφέρουν με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  
 
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το Φ.Π.Α. 
 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που 
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 
και 89 του Ν. 4412/2016.   
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες : 
 
α) δε δίδεται τιμή σε  Ευρώ ή που καθορίζεται σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του αρ.102 του Ν. 4412 & 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
 
5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς: 
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς, ο συμμετέχων  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού Μειοδότη. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
 
Σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
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Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της 
παρούσας. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση  
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης.  
 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και σε 
έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους υποβολής στο σύστημα.  
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ΄αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής: 
 
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε 
ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
Σημειώνεται:   
α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και 
ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, η ανωτέρω 
υποχρέωση αφορά όλους τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  
 
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

 
(4) Πιστοποιητικό/Bεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.  
 
(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.   
Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-184471-2018/10001/31-05-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα επιθεώρησης Εργασίας – 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία 
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του ως άνω Πιστοποιητικού, 
την οποία καλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες να χρησιμοποιούν για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.    
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον 
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Για την απόδειξη του 
ανωτέρω λόγου ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/16 
ένορκη βεβαίωση.  
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(6) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά 
πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).  
 
(7) Όσοι υποβάλλουν προσφορά για την Ομάδα 3 θα πρέπει να καταθέσουν : 

 Οργανωτική δομή με βάση Σύστημα  Ποιότητας ISO 9001 ή αντίστοιχο 
 Ελληνικό πρότυπο για τις διαφημιστικές εταιρίες – αναδόχους του Δημοσίου «ΕΛΟΤ 1435 Υπηρεσίες 

επικοινωνίας». 
 
(8) Για τους συνεταιρισμούς,  βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλουν τα  
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  
 
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, 
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων: 
 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 
πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7.α της παρούσας.  

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό). 

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.  

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού. 

 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την 
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το 
προσκομίσει.   

 



  

- 18 - 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα 
αναγράφει τα εξής: 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την  
«Υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του κεντρικού τομέα 
Αθηνών (Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019)»   
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι 
πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του7.  
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
 

                                        
7       Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
και ως εξής:  Ποσοστό 15%8 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%9 στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
 

1. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν.4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των 
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της 
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και 
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή της 
Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.     

  
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 
 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο 
που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.  
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. 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης. 
Ο ανάδοχος της ομάδας 2 οφείλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσει  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την παροχή 
των υπόψη Υπηρεσιών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη, 
                                        
8 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 

15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 
9 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του Α.Κ. για τις πέραν του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης, υποχρεώσεις.   

 
ΑΡΘΡΟ 10ο   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων 
(Δεκέμβριος 2019). Σε περίπτωση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μίας εκδήλωσης από 
την αρμόδια Υπηρεσία, ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.   

2. Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών ανά εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης και το πρόγραμμα ροής που θα δίνεται εμπρόθεσμα στον ανάδοχο από 
το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 
(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα), η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5. Η Σύμβαση παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

                        ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει 
στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]. 
 
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 1 και με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 
της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του 
ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του 
Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 
 
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.   
 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
   

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

1.  Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής.  

2.  Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  

3.  Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και 
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 
του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14ο   

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Στην περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 & 218 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν. 4412/2016), η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 360 του Ν.4412/2016). 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του Ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

ΑΡΘΡΟ 16ο   

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της/των Ομάδας/ων για την/τις 
οποία/ες υποβάλλεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Κατά συνέπεια, το ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ανά Ομάδα διαμορφώνεται ως εξής: 
 Ομάδα Α : (Υπηρεσίες γραφιστικής δημιουργίας & εκτύπωσης έντυπου διαφημιστικού υλικού): χίλια ευρώ 

(1000,00  €) 
 Ομάδα Β : (Υπηρεσίες ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης, εξέδρες-σκεπή, καρέκλες, security κλπ): τέσσερις 

χιλιάδες δέκα έξι ευρώ (4.016,00 € ) 
 Ομάδα Γ : (Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού): χίλια εβδομήντα τρία ευρώ 

(1.073,00 € ) 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω 
απαιτούμενο ποσοστό 2%. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
     
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 
και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 
του Ν.4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 
αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. 
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Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα:  
α) η ημερομηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ., 

Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών) 
δ) ο αριθμός της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διζήσεως 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της 

σχετικής Σύμβασης.   
 
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.  

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά εκδήλωση, στο 100% της συμβατικής αξίας κάθε 
εκδήλωσης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών-προμηθειών 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και 
την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων.  
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.01.072 των Προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 
2018 και 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

ΟΜΑΔΑ 1η 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Δεκέμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2019)  
 
 

Α.    1.  ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ    
             α.    ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (500- 800 ΑΤΟΜΩΝ)                         
             β.    ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (200-500 ΑΤΟΜΩΝ) 
             γ.    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
             δ.    3ημερο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FESTIVAL   
             ε.    GARDENS FESTIVAL    
 
            Για την διενέργεια των παραπάνω εκδηλώσεων απαιτούνται : 

 40.000 προγράμματα, μεγέθους 22 Χ 15 διπλωμένο - κλειστό, 3πτυχα ή 4πτυχα, τετράχρωμα 
 60 μεγάλα banners 2 όψεων, μουσαμάς από βινύλιο Frontlit Laminated 450gr με μανίκι ή 

μπουντούζια, μεγέθους 5 Χ  1,50 περίπου 
 6.000 αφίσες μίας όψης, μεγέθους 33 Χ 47, με χαρτί γραφής 110 gr velvet, τετράχρωμες  
   1.000 προσκλήσεις με χαρτί γραφής 100 gr και διαστάσεων 22 X 12 περίπου. 
   5.000 τιμητικά διπλώματα για συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις με χαρτί γραφής 110 gr 

velvet τετράχρωμα και διαστάσεων σελίδας Α4. 
 

  2.   ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  (700 ΑΤΟΜΩΝ)   
Για την διενέργεια των παραπάνω εκδηλώσεων απαιτούνται : 
   20.000 προγράμματα, μεγέθους 22Χ15 διπλωμένο - κλειστό, 4πτυχα, τετράχρωμα 
   40 μεγάλα banners 2 όψεων, μουσαμάς από βινύλιο Frontlit Laminated 450gr με μανίκι ή 

μπουντούζια, μεγέθους 5 Χ  1,50  περίπου 
   3.000 αφίσες μίας όψης,  μεγέθους 33Χ47, με χαρτί γραφής 110 gr velvet, τετράχρωμες 
   1.000 προσκλήσεις με χαρτί γραφής 100 gr και διαστάσεων 22X12 περίπου. 
   2.000 τιμητικά διπλώματα για συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις με χαρτί γραφής 110 gr 

velvet τετράχρωμα και διαστάσεων σελίδας Α4. 
 

Β.    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΤΑ (7) ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 (500 ΑΤΟΜΩΝ)  
        Για την διενέργεια των παραπάνω εκδηλώσεων απαιτούνται : 

    2.100 αφίσες μίας όψης, μεγέθους 33Χ47, με χαρτί γραφής 110 gr velvet, τετράχρωμες  
   28 μεγάλα banners 2 όψεων, μουσαμάς από βινύλιο Frontlit Laminated 450gr με μανίκι ή     

μπουντούζια, μεγέθους 5 Χ 1,50 περίπου 
   1.000 προσκλήσεις με χαρτί γραφής 100 gr και διαστάσεων 22X12 περίπου. 
 

Γ.   1.  “DanceSchool Ways festival”  
          Για την διενέργεια του φεστιβάλ απαιτούνται : 

 8.000 προγράμματα, μεγέθους 22Χ15 περίπου με 4 διπλώματα, τετράχρωμα 
 500 προσκλήσεις με χαρτί γραφής 100 gr και διαστάσεων 22X12 περίπου. 
 200 αφίσες μίας όψης, μεγέθους 33Χ47, με χαρτί γραφής 110 gr velvet, τετράχρωμες 
 2 μεγάλα banners 2 όψεων, μουσαμάς από βινύλιο Frontlit Laminated 450gr με μανίκι ή 

μπουντούζια, μεγέθους 5 Χ 1,50 περίπου     
 

2. “ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”   
      Για την διενέργεια του φεστιβάλ απαιτούνται: 
 30.000 προγράμματα εκ των οποίων τα 20.000 στα Ελληνικά, τα 5.000 στα Γαλλικά και τα 5.000 

στα Αγγλικά σε σχήμα 88 Χ 48 (ανοιχτό), 11 Χ 24 (διπλωμένο) 2 όψεις, τετράχρωμο σε χαρτί 
γραφής 100 gr 

 500 τεμ. κεντρική αφίσα του φεστιβάλ σε τεμάχια, μεγέθους 33 Χ 47, xαρτί γραφής 100 gr 
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 20 θεματικές αφίσες για τις εκδηλώσεις και δράσεις του φεστιβάλ που είναι ελεύθερες για το κοινό 
σε περιορισμένη ψηφιακή εκτύπωση σε μέγεθος Α3. 

 5 μεγάλα banners (3x 1,30 περίπου)  
 20 θεματικά roll up banners (2,20 m x 85 cm) 
 5 απλά banners (2,20 m x 85 cm) 

 
Επισημαίνεται ότι : 
 Οι αναγραφόμενες ποσότητες των εκτυπωτικών ειδών θα παραχθούν τμηματικά και αναλογικά ανά 

εκδήλωση. Άρα και τα θέματα εκτύπωσης είναι τόσα όσες και οι εκδηλώσεις που αναφέρονται.  
 Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η Γραφιστική Δημιουργία καθώς και η τοποθέτηση - 

αποξήλωση των banners στους χώρους των εκδηλώσεων. 
 Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και την υπογραφή των συμφωνητικών με τους αναδόχους. 
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ΟΜΑΔΑ 2η 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΞΕΔΡΕΣ- ΣΚΕΠΗ ΓΙΑ STAGE, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ, SECURITY κ.λ.π. 

 
Α.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ & ΑΛΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
1 .  ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ   
 
α.   ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 500-800 ΑΤΟΜΩΝ   

i. Ήχος: Audio system Line array type κρεμαστό 12-18KW, 10 ηχεία monitor για τους μουσικούς, 
ψηφιακή κονσόλα 32ch x 2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, 
απαραίτητες καλωδιώσεις.  

ii. Back line: 1x standard drum set, 1x bass amp 4x10, 2x gtr amps, 1x stage piano+διπλή βάση.   
iii. Φώτα: 18-24 x κιν. κεφαλές 12 x par 64 ή Fresnel ή profile, 2 x 8light, 2 x 4light 16x led par, 1 

κανόνι 1200 w, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις. 
iv. Roof/Support: 1 support 10 x 10 x 6 μέτρα με roof μουσαμά τύπου σκεπή.  
v. Stage-risers: Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 8x7, κυμαινόμενου Υ 80-140cm, με 2 

σκάλες εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια 
με αλουμινένιο σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

vi. Riser για τύμπανα διάστασης 2x1 και ύψους 50cm τροχήλατο.  
vii. Καρέκλες: 500  πλαστικές, σπαστές, χρώματος λευκού ή μπεζ ή γκρι με διαστάσεις (ύψος: 80cm, 

πλάτος: 45cm, βάθος: 45cm) κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
viii. Security: 1-2 άτομα για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύχτας. 

 
β.   ΕΙΚΟΣΙ (20)  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 200-500 ΑΤΟΜΩΝ 

i. Ήχος: Audio system Point source type κρεμαστό 4-6 δορυφόρους 2-4 υπογούφερ           5-8KW, 
6 ηχεία monitor, ψηφιακή κονσόλα 32ch, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, 
αναλόγια, απαραίτητες καλωδιώσεις.  

ii. Φώτα: 8 x κιν. κεφαλές 12 x led par RGBWA, 2 x 4light, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής 
χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις. 

iii. Support: 1 goalpost 12 x 6m.  
iv. Stage: Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 8x7, κυμαινόμενου ύψους 80-120cm, με 2 

σκάλες εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια 
με αλουμινένιο σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

v. Καρέκλες: 200 πλαστικές, σπαστές, χρώματος λευκού ή μπεζ ή γκρι με διαστάσεις (Υ: 80cm, Π: 
45cm, Β: 45cm) κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

vi. Εξοπλισμός για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών 
vii. Τέντες για περίπτερα: Περίπτερα τετράγωνα από προφίλ αλουμινίου με σπαστή 
     οροφή χρώματος λευκού ή μπεζ.  

 
 γ.   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
       Δεκαήμερο εορταστικών εκδηλώσεων (στο διάστημα από 18-30/12/18) 

i. Ήχος: Audio system Line array type κρεμαστό 12-18KW, 10 ηχεία monitor για τους μουσικούς, 
ψηφιακή κονσόλα 32ch x 2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, 
απαραίτητες καλωδιώσεις.  

ii. Back line: 1x standard drum set, 1x bass amp 4x10, 2x gtr amps, 1x stage piano+διπλή βάση.   
iii. Φώτα: 18-24 x κιν. κεφαλές 12 x par 64 ή Fresnel ή profile, 2 x 8light, 2 x 4light 16x led par, 1 

κανόνι 1200w, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις.  
iv. Roof/Support: 1 support 10 x 10 x 6 μέτρα με roof μουσαμά τύπου σκεπή.  
v. Stage-risers: Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 8x7, κυμαινόμενου ύψους 80-140cm, με 2 

σκάλες εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια 
με αλουμινένιο σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Riser για τύμπανα διάστασης 
2x1 και ύψους 50cm τροχήλατο.  

vi. Καρέκλες: 500 πλαστικές, σπαστές, χρώματος λευκού ή μπεζ ή γκρι με διαστάσεις (Υ: 80cm, Π: 
45cm, Β: 45cm) κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

vii. Security: 1-2 άτομα για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύχτας. 
viii. Θέρμανση: Θερμάστρες εξωτερικού χώρου τύπου μανιτάρι 3-4 τεμ. για την σκηνή.  
ix. Βοηθητικός χώρος: που θα χρησιμοποιηθεί ως καμαρίνι - βεστιάριο από τους καλλιτέχνες, 

διαστάσεων 3Χ4 περίπου. 
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δ.   ΤΡΙΗΜΕΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  FESTIVAL  (Σεπτέμβριος  2019)  

i. Ήχος: Audio system Line array type κρεμαστό 12-18KW, 10 ηχεία monitor για τους μουσικούς, 
ψηφιακή κονσόλα 32chx2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, 
απαραίτητες καλωδιώσεις. 

ii. Back line: 1x standard drum set, 1x bass amp 4x10, 2x gtr amps, 1x stage piano+διπλή βάση.  
iii. Φώτα: 18-24 x κιν. κεφαλές 12 x par 64 ή Fresnel ή profile, 2 x 8light, 2 x 4light 16x led par, 1 

κανόνι 1200w, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις.  
iv. Roof/Support: 1 support 10 x 10 x 6 μέτρα με roof μουσαμά τύπου σκεπή.  
v. Stage-risers: Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 8x7, κυμαινόμενου ύψους 80-140cm, με 2 

σκάλες εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια 
με αλουμινένιο σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Riser για τύμπανα διάστασης 
2x1 και ύψους 50cm τροχήλατο. 

vi. Τέντες για περίπτερα: 20 Περίπτερα τετράγωνα από προφίλ αλουμινίου με σπαστή οροφή 
χρώματος λευκού ή μπεζ.  

vii. Καρέκλες: 500  πλαστικές, σπαστές, χρώματος λευκού ή μπεζ ή γκρι με διαστάσεις (Υ: 80cm, Π: 
45cm, Β: 45cm) κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

viii. Security: 1-2 άτομα για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύχτας 
 
    ε.   GARDENS FESTIVAL  (Ιούνιος 2019) 

i.   Ήχος: Audio system Line array type κρεμαστό 12-18KW, 10 ηχεία monitor για τους μουσικούς, 
ψηφιακή κονσόλα 32chx2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, απαραίτητες 
καλωδιώσεις. 

ii.   Φώτα: Par 64 για τον λευκό/ζεστό φωτισμό της ορχήστρας, Τράσσα Π:10 μ. και Υ:3 μ. για την 
στήριξη του φωτισμού, η οποία θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της ορχήστρας, Ρομποτικά τύπου 
wash,  Ρομποτικά τύπου spot,  Μηχανή Hazer, 1 Dimmer οδήγησης των Par, κονσόλα φωτισμού, 
τριφασικός πινάκας τροφοδοσίας, απαραίτητες καλωδιώσεις  

iii. Back line: 1xstandard drum set, 1xbass amp 4x10, 2xgtr amps, 1x stage piano+ διπλή βάση  
iv. Εξέδρα αν κριθεί απαραίτητη 
v. Περιφερειακός εξοπλισμός (όπου κριθεί απαραίτητο) Ηχεία ισχύος 300w, Ηχείο subwoofer ισχύος 500w, 

2 ρομποτικά, βάσεις στήριξης ηχείων - φωτισμού,  απαραίτητες καλωδιώσεις.  
 

 
2. ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 700 ΑΤΟΜΩΝ  
       

i. Ήχος: Audio system Line array type κρεμαστό ή επίγειο 8-12KW, 8 ηχεία monitor για τους μουσικούς, 
ψηφιακή κονσόλα 32ch x 2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, απαραίτητες 
καλωδιώσεις. 

ii. Back line: 1x standard drum set, 1x bass amp 4x10, 2x gtr amps, 1xstage piano+ διπλή βάση.  
iii. Φώτα: 10 x κιν. κεφαλές 16 x led par RGBWA, 2 x 4light, 1 κανόνι 1200w, dimmer,  
iv. κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις. 
v. Support: 2 goalpost 12x6m μπροστά και 8x6m πίσω.  
vi. Security: 1-2 άτομα για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύχτας σε     περίπτωση 

σειράς εκδηλώσεων. 
 

Β.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 

i. Ήχος: Audio system Point source type κρεμαστό 4-6 δορυφόρους 2-4 υπογούφερ 5-8KW , 6 ηχεία 
monitor, ψηφιακή κονσόλα 32ch, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, αναλόγια, 
απαραίτητες καλωδιώσεις.  

ii. Φώτα: 8 x κιν. κεφαλές 12 x led par RGBWA, 2 x 4light, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, 
απαραίτητες καλωδιώσεις. 

iii. Support: 1 goalpost 12 x 6m.  
iv. Stage: Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 8x7, κυμαινόμενου ύψους 80-120cm, με 2 σκάλες 

εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια με αλουμινένιο 
σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

v. Καρέκλες: 200 πλαστικές, σπαστές, χρώματος λευκού ή μπεζ ή γκρι με διαστάσεις (Υ: 80cm, Π: 45cm, 
Β: 45cm) κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

vi. Εξοπλισμός για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών 
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Γ.  ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. “DanceSchoolWays”  όπου θα παρουσιάζονται επιλεγμένες από επιτροπή καταξιωμένων καλλιτεχνών 
και ακαδημαϊκών χορογραφίες φοιτητών Επαγγελματικών Σχολών Χορού της Ελλάδας, δίνοντας  χώρο 
στην έκφραση και κάνοντας γνωστή στο ευρύ κοινό τη φρέσκια ματιά των νέων καλλιτεχνών απέναντι 
στα τρέχοντα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ή περιβαλλοντικά θέματα. Η πιο κατάλληλη περίοδος για μια 
τέτοια παρουσίαση είναι το τέλος Σεπτέμβρη. Την εποχή αυτή, επειδή τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να 
μην επιτρέψουν την παρουσίαση σε ανοιχτό θέατρο, θα πρέπει να διερευνηθεί η εναλλακτική λύση  του 
κλειστού θεάτρου. Από τον αριθμό των υποβαλλόμενων έργων θα εξαρτηθεί και το αν το φεστιβάλ θα 
είναι μονοήμερο ή διήμερο. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το θέατρο θα χρησιμοποιηθεί τόσο 
κατά την περίοδο της παρουσίασης των χορογραφιών όσο και για πρόβες, δηλαδή για μια (1) περίπου 
εβδομάδα. 

i. Φώτα (τουλάχιστον 4 ημέρες) 18-24 x κιν. κεφαλές 12 x par 64 ή Fresnel ή profile, 2 x 8light, 2 x 4light 
16x led par, 1 κανόνι 1200w, dimmers, κονσόλα ή υπολογιστής χειρισμού, απαραίτητες καλωδιώσεις.  

ii. Ήχος (για περίπου 1 εβδομάδα) Audio system Line array type κρεμαστό 12-18KW, 8 ηχεία monitor για 
τους μουσικούς, ψηφιακή κονσόλα 32ch x2, απαραίτητα μικρόφωνα/DI, βάσεις μικροφώνων, 
αναλόγια, απαραίτητες καλωδιώσεις. 

iii. Back line: 1x standard drum set, 1x bass amp 4x10, 2x gtr amps  
iv. Roof/Support: 1 support 12 x 10 x 6 μέτρα με roof μουσαμά τύπου σκεπή.  
v. Stage-risers: (για περίπου 1 εβδομάδα) Stage επαγγελματικού τύπου διαστάσεων 12x10, 

κυμαινόμενου ύψους 80-140cm, με 2 σκάλες εισόδου-εξόδου και πανί κάλυψης περιφερειακά της 
εξέδρας, αποτελούμενη από πλαίσια με αλουμινένιο σκελετό και επιφάνεια από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Riser για τύμπανα διάστασης 2x1 και ύψους 50cm τροχήλατο.  

vi. Linoleum - ειδικό πάτωμα για χορό - (για περίπου 1 εβδομάδα).  Θα χρειαστεί μόνο εάν γίνει η 
παρουσίαση σε ανοιχτό θέατρο.   

vii. Security: 1-2 άτομα για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύχτας 
       
2. “Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2019”    

Τελετή  Έναρξης: Προβλέπεται μεγάλη πολυ-συμμετοχική συναυλία σε ανοιχτό χώρο εντός της 
ευρύτερης περιοχής όπως αυτή έχει καθοριστεί για να αναπτύσσεται το «Παρίσι των Αθηνών» 

i. Ήχος: Σύστημα ηχείων συνολικής ισχύος 6kw για την απόδοση της ορχήστρας στον χώρο, Ηχεία 
monitor για τους μουσικούς,  Ψηφιακή κονσόλα ήχου,  απαραίτητα μικρόφωνα - D.I.,  απαραίτητες 
βάσεις μικρόφωνων, οργάνων, αναλόγια,  απαραίτητες καλωδιώσεις  

ii. Φώτα: Par 64 για τον λευκό/ζεστό φωτισμό της ορχήστρας, Τράσσα Π:10 μ. και Υ:3 μ. για την 
στήριξη του φωτισμού, η οποία θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της ορχήστρας, Ρομποτικά τύπου 
wash,  Ρομποτικά τύπου spot,  Μηχανή Hazer, 1 Dimmer οδήγησης των Par, κονσόλα φωτισμού, 
τριφασικός πινάκας τροφοδοσίας, απαραίτητες καλωδιώσεις  

iii. Backline εξοπλισμός :  Κατόπιν συννενόησης 
iv. Περιφερειακός εξοπλισμός (όπου κριθεί απαραίτητο): Ηχεία ισχύος 300w, Ηχείο subwoofer ισχύος 

500w, 2 ρομποτικά,  Βάσεις στήριξης ηχείων, φωτισμού,  απαραίτητες καλωδιώσεις  
v. Εξέδρα αν κριθεί απαραίτητη   

 
Δράσεις Δρόμου - Διάφορες Εκδηλώσεις (5 ημερών): Προβλέπονται συναυλίες, εκδηλώσεις τσίρκου, 
θεάτρου δρόμου και άλλων τεχνών δρόμου μετά ζωντανής μουσικής και όχι μόνο.  

vi.     Ήχος: Σύστημα ηχείων συνολικής ισχύος 2kw για την απόδοση των δράσεων στο χώρο 
vii.     Ηχεία monitor για τους μουσικούς,  Ψηφιακή κονσόλα ήχου,  απαραίτητα μικρόφωνα - D.I.,  DJ Set 

(κατά περίπτωση), απαραίτητες βάσεις μικρόφωνων, οργάνων, αναλόγια,  απαραίτητες καλωδιώσεις  
viii.    Φώτα: Par 64 για τον λευκό/ζεστό φωτισμό της ορχήστρας, Μηχανή Hazer, 1 Dimmer οδήγησης των 

Par,  Κονσόλα φωτισμού, Απαραίτητος Ηλεκτρολογικός πινάκας τροφοδοσίας, απαραίτητες 
καλωδιώσεις  

Παρατηρήσεις: Ο εξοπλισμός για τις μουσικές εκδηλώσεις, τα δρώμενα καθώς και τις δράσεις δρόμου θα 
είναι στημένος και τοποθετημένος σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Οι πολλαπλές ανάγκες των 
καλλιτεχνικών σχημάτων συνιστούν να στηθεί ένα ευέλικτο μεν αλλά πλήρες υλικοτεχνικό σχήμα για κάθε 
ημέρα δράσης, που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Δικτύου πρωτίστως και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί 
τα σχήματα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε μέρα να προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στους 
παρευρισκόμενους θεατές και τους συμμετέχοντες σε αυτά. 
 
Τελετή Λήξης: Προβλέπεται μεγάλη πολυ-συμμετοχική συναυλία σε ανοιχτό χώρο ή σε μεγάλο κλειστό 
χώρο εντός της ευρύτερης περιοχής όπως αυτή έχει καθοριστεί για να αναπτύσσεται το «μικρό Παρίσι 
των Αθηνών» 
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ix. Ήχος: Σύστημα ηχείων συνολικής ισχύος 6kw για την απόδοση της ορχήστρας στον χώρο, Ηχεία 
monitor για τους μουσικούς,  Ψηφιακή κονσόλα ήχου,  απαραίτητα μικρόφωνα, D.I., DJ set,  
απαραίτητες βάσεις μικρόφωνων, οργάνων, αναλόγια,  απαραίτητες καλωδιώσεις  

x. Φώτα: Par 64 για τον λευκό/ζεστό φωτισμό της ορχήστρας, Τράσσα Π:10 μ. και Υ:3 μ. για την 
στήριξη του φωτισμού, η οποία θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της ορχήστρας, Ρομποτικά τύπου 
wash,  Ρομποτικά τύπου spot,  Μηχανή Hazer, 1 Dimmer οδήγησης των Par, κονσόλα φωτισμού, 
τριφασικός πινάκας τροφοδοσίας, απαραίτητες καλωδιώσεις  

xi. Backline εξοπλισμός :  Κατόπιν συνεννόησης  
xii. Εξέδρα αν κριθεί απαραίτητη 
xiii. Περιφερειακός εξοπλισμός (όπου κριθεί απαραίτητο): Ηχεία ισχύος 300w, Ηχείο subwoofer ισχύος 

500w, 2 ρομποτικά,  Βάσεις στήριξης ηχείων, φωτισμού,  απαραίτητες καλωδιώσεις      
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 
Ο ανάδοχος της ομάδας 2 οφείλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσει  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την παροχή 
των υπόψη Υπηρεσιών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του Α.Κ. για τις πέραν του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης, υποχρεώσεις   
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ΟΜΑΔΑ 3η  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 
Α.   1. ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ,   
 
      α.  ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
      β.  ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
      γ.  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
      δ.  3ημερο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FESTIVAL                                                                            
          Για τις παραπάνω εκδηλώσεις προβλέπονται : 

 Φωτογράφηση  150 φωτογραφίες για κάθε μία από τις 38 ημέρες εκδηλώσεων 
 Βιντεοσκόπηση μονταρισμένη 10’ λεπτών και 1’ λεπτού για κάθε μία από τις 38  
     ημέρες εκδηλώσεων 
 Παραγωγή πέντε διαφημιστικών σποτ για τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στο Πεδίο του Άρεως,  

τα οποία θα μπορούν να προβληθούν στην ΕΡΤ και άρα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
απαιτήσεις της. Για την επιλογή των τελικών θα κατατεθούν τρία διαφορετικά σενάρια/mokups 
για κάθε ένα. Για την παραγωγή τους θα  διατεθεί πρωτογενές υλικό από αρχείο προηγούμενων 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας, τα υπόλοιπα θα πρέπει να παραχθούν από τον ανάδοχο. Το υλικό 
θα παραδοθεί και σε χαμηλότερη ανάλυση για χρήση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 

     2. ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ-ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (700 ΑΤΟΜΩΝ) 
         Για τις παραπάνω εκδηλώσεις προβλέπονται : 

 Φωτογράφηση  150 φωτογραφίες για κάθε μία από τις 20 ημέρες εκδηλώσεων 
 Βιντεοσκόπηση μονταρισμένη 10’ λεπτών και 1’ λεπτού για κάθε μία από τις 20 ημέρες 

εκδηλώσεων 
 

Β.   ΕΠΤΑ (7) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ        
(500 ΑΤΟΜΩΝ)       

          Για τις παραπάνω εκδηλώσεις προβλέπονται : 
 Φωτογράφηση  150 φωτογραφίες για κάθε μία από τις 7 ημέρες εκδηλώσεων 
 Βιντεοσκόπηση μονταρισμένη 10’ λεπτών και 1’ λεπτού για κάθε μία από τις 7 ημέρες 

εκδηλώσεων 
 Παραγωγή ενός διαφημιστικού σποτ το οποίο θα μπορεί να προβληθεί στην ΕΡΤ και άρα θα είναι 

σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις της. Για την επιλογή του τελικού θα κατατεθούν τρία 
διαφορετικά σενάρια /mokups. Το υλικό θα παραδοθεί και σε χαμηλότερη ανάλυση για χρήση σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Γ.    1.  “DanceSchoolWays”  
              Για το παραπάνω φεστιβάλ  προβλέπεται : 

 Φωτογράφηση  200 φωτογραφίες για κάθε μία από τις 2 ημέρες του φεστιβάλ 
 Βιντεοσκόπηση μονταρισμένη 10’ λεπτών και 1’ λεπτού για κάθε μία από τις 2 ημέρες του 

φεστιβάλ. Το προϊόν της πλήρους βιντεοσκόπησης και του μοντάζ θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή στην Περιφέρεια, στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν και σε τόσα 
αντίγραφα όσες είναι και οι σχολές χορού που  θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………. (ολογράφως και 
αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... 
υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) ………………………………….………… 
Ταχυδρομική Δ/νση  ………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών …………. για την «Υλικοτεχνική υποστήριξη 
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του κεντρικού τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 2018- 
Δεκέμβριος 2019)»  της υπ΄ αρ. ……/2018 Διακήρυξής σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει 
ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………... 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... 
υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) ………………………………….………… 
Ταχυδρομική Δ/νση ………………………………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης 
για την «Υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του κεντρικού 
τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019)». 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη 
ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1η 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ     

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ     

3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΩΝ      

4 DanceSchoolWays     

5 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ     

 

         Ημερομηνία, …………..          Υπογραφή και Σφραγίδα  

 

 
ΟΜΑΔΑ 2Η  

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΞΕΔΡΕΣ- ΣΚΕΠΗ ΓΙΑ STAGE, 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, SECURITY κ.λ.π. 
 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ     

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ     

3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΩΝ      

4 DanceSchoolWays     

5 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ     

 
        Ημερομηνία, …………..     Υπογραφή και Σφραγίδα 
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ΟΜΑΔΑ 3Η  

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ     

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ     

3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΩΝ      

4 DanceSchoolWays     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ     

 

 

       Ημερομηνία, …………..          Υπογραφή και Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ. 
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. σε 
μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη. 
 
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου Ε.Ε.Ε.Σ., οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Αττικής επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Σ. της Ε.Ε.  
 
Για τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς θα εισάγουν στη διαδικτυακή υπηρεσία της Ε.Ε. στη 
διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι 
αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα το συμπληρώσουν.  
 
Μόλις το συμπληρώσουν, θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα 
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.  
 
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη 
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
        ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. …./2018 
 

«ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δεκέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2019)» 

 
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. του έτους 2018, οι υπογράφοντες, την παρούσα 
αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με 
Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κο 
Χρήστο Καραμάνο, δυνάμει της υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) απόφασης της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, και αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο 
(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με 
Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», σύμφωνα με το Καταστατικό της 
εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την 
υπ΄αρ………/………/2018 (ΑΔΑ: ……………..) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού 
άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του κεντρικού τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019)», 
Διακήρυξη 9/2018 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € ……………… συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν τη σύμβαση 
αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης (εκτύπωση 
έντυπου διαφημιστικού υλικού / ηχητική & φωτιστική κάλυψη, εξέδρες-σκεπή για stage, περίπτερα, καρέκλες, 
security κ.λπ. / σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού), σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων 

(Δεκέμβριος 2019). Σε περίπτωση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μίας εκδήλωσης από 
την αρμόδια Υπηρεσία, ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.   

2. Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών ανά εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
το πρόγραμμα ροής που θα δίνεται εμπρόθεσμα στον ανάδοχο από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κ.Τ. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 
(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα), η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά εκδήλωση, στο 100% της συμβατικής αξίας κάθε 
εκδήλωσης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την 
έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων.  
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.  

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.01.072 των Προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018 και 
2019 της Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 
 
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.   
 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο    

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……………………… 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 
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Ο ανάδοχος (μόνο για την Ομάδα 2) κατέθεσε το  υπ’ αριθμ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα 
παρέχει στον ανάδοχο κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που θα προκύψει από ατυχήματα που τυχόν θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο    

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 

της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  
2. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  
3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και 
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 
του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του Ν.4412/2016. 
 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν.4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της με αρ. 9/2018 Διακήρυξης 
και τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.  
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 
 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 

Για την Περιφέρεια Αττικής     Για τον ανάδοχο 
 


