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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Α1. Συντομογραφίες 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 

προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή 

αυτούς που αφορούν 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΠΕΠ ΜΘ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΜΦΘ Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

 

Α2. Περιβάλλον του Έργου 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση PhotoBiennale από το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης», ενταγμένης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 6994/29-9-2010 Απόφαση Ένταξης). Το 

έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-

2013», Άξονας Προτεραιότητας «07-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» με 

κωδικό ΟΠΣ 296624 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 
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Στόχος της ως άνω Πράξης αποτελεί η συμβολή στην ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και στη χρησιμοποίηση του πολιτισμού και των τεχνών ως το μέσο εκείνο για 

την ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Η Πράξη αποσκοπεί αφενός μεν  στην  υποστήριξη και  ενίσχυση  και  αφετέρου  στη  

δημιουργία και καθιέρωση πολιτιστικών θεσμών, οι οποίοι διακρίνονται από έναν 

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος και 

βαθμού ανάμειξης από επαγγελματίες αλλά και από το κοινό, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και σε 

πολλές περιπτώσεις και διεθνές επίπεδο. 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ 

φωτογραφίας “PhotoBiennale” για τα έτη 2010 και 2012 και η υλοποίησή του επιτυγχάνεται 

μέσω 8 Υποέργων. Τα Υποέργα 1-7 υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της διοργάνωσης της 

PhotoBiennale 2010, ενώ το παρόν έργο αποτελεί το τελευταίο Υποέργο της Πράξης 

(Υποέργο 8).  

Η ως άνω Πράξη, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των Υποέργων που τη συνθέτουν, 

υλοποιείται από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης συστάθηκε βάσει του Ν.2557/1997 (άρθρο 2 παρ. 2) και με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Από το Δεκέμβριο του 2001 στεγάζεται στον πρώτο όροφο της Aποθήκης A’ 

στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και με ειδική ρύθμιση του Ν. 2947/2001 διέπεται από νομικό 

καθεστώς διαχειριστικής, οικονομικής λειτουργικής και οργανωτικής αυτοτέλειας.  Σκοποί 

του Μ.Φ.Θ. είναι κυρίως: 

 Η συλλογή και μελέτη φωτογραφικών έργων, εργασιών και αρχείων Φωτογράφων του 

παρελθόντος και σύγχρονων. 

 Η δημιουργία οργανωμένου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και ειδών σχετικών με 

τη φωτογραφία. 

 Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

αποβλέπουν στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην τέχνη και την ιστορία της 

φωτογραφίας, αλλά και στην επιμόρφωση του κοινού. 
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 Η παραγωγή και η διοργάνωση - διακίνηση φυσικών και ψηφιακών εκθέσεων Ελλήνων 

και ξένων δημιουργών σε συνεργασία και με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς, 

Ν.Π.Ι.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις και Κέντρα Πολιτισμού. 

 Η πραγματοποίηση έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων που προωθούν την  τέχνη της 

φωτογραφίας. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Μ.Φ.Θ. συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς 

και μεριμνά για τη μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με τη φωτογραφική 

τέχνη, καθώς και τη γενικότερη ανάπτυξη και προβολή αυτής.  

Παράλληλα το Μ.Φ.Θ επιδιώκει:  

  να λειτουργεί ως τόπος μνήμης, συνάντησης και ανακάλυψης ανάμεσα στους 

δημιουργούς, στα έργα τους και στο κοινό,  

  να καλλιεργήσει το βλέμμα του κοινού και να το εξοικειώσει με τις διαφορετικές 

χρήσεις και προσεγγίσεις της φωτογραφίας, όπως αυτές εξελίχθηκαν από το 19ο αιώνα 

μέχρι και σήμερα,  

  να καθιερώσει δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο και παράλληλα να αποτελέσει έναν 

πολιτιστικό οργανισμό ανοιχτό και στη συνδιαλλαγή με τις υπόλοιπες τέχνες.  

 

Α3. Αντικείμενο του Έργου 

Η PhotoBiennale αποτελεί μετεξέλιξη του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photosynkyria, 

διοργανώνεται από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα και με την πάροδο των ετών έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και ακτινοβολία, 

προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους καλλιτεχνών / δημιουργών αλλά και κοινού με 

γενικό ενδιαφέρον στις τέχνες και τον πολιτισμό ή ειδικού ενδιαφέροντος στη φωτογραφία, 

ενώ εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο φωτογραφικών φεστιβάλ “Festival of Light”.  

Ο θεσμός της PhotoBiennale 
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Η διοργάνωση περιέχει εκθέσεις, βραβεία, διαλέξεις, ημερίδες, εργαστήρια, masterclasses, 

καθώς και παράλληλες  δράσεις. Το εκθεσιακό πρόγραμμα της PhotoBiennale χωρίζεται σε 

τρεις τομείς, ήτοι: 

 Εκθέσεις/δράσεις που περιλαμβάνονται στον κεντρικό θεματικό πυρήνα όπως ορίζεται 

σε κάθε διοργάνωση,  

 Εκθέσεις/ δράσεις που εντάσσονται στο παράλληλο πρόγραμμα, όπου παρουσιάζονται 

διαφορετικές θεματικές, 

 Εκθέσεις/δράσεις αιθουσών τέχνης οι οποίες προτείνουν την έκθεση/δράση και τον 

καλλιτέχνη / καλλιτέχνες που επιλέγουν. 

Το εκθεσιακό πρόγραμμα ακολουθεί έναν κεντρικό θεματικό πυρήνα, που διαφοροποιείται 

ανάλογα με το έτος διεξαγωγής. Συγκεκριμένα, για τη PhotoBiennale/21η Διεθνή 

Φωτογραφική Συνάντηση, κεντρικό θέμα ήταν ο Τόπος, ενώ για τη PhotoBiennale/22η 

Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση έχει οριστεί να είναι ο Λόγος. Το εκάστοτε θεματικό 

κέντρο περιβάλλεται από εκθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε μουσεία, χώρους τέχνης 

και σε δημόσιους και ιδιωτικούς  χώρους (υπαίθριους και μη), σε ολόκληρη τη 

Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. 

 

Στη διάρκεια της Διεθνούς Συνάντησης και στο πλαίσιο του Κεντρικού Προγράμματος έχουν 

προγραμματιστεί κατ’ελάχιστον δεκαπέντε (15) συνολικά εκθέσεις σε δέκα (10) χώρους 

(εσωτερικούς και υπαίθριους) σε διάφορα σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, 

αναμένεται να παρουσιάσουν τη δουλειά και τις δημιουργίες τους περισσότεροι από 

εξήντα (60) φωτογράφοι, προερχόμενοι από όλα τα μέρη του κόσμου.  

Η PhotoBiennale/22η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση  

Στο Kεντρικό Πρόγραμμα της PhotoBiennale εντάσσονται εκθέσεις και δράσεις που έχουν 

ως θέμα τον «Λόγο». Οι εν λόγω δράσεις πραγματοποιούνται: 

  Σε συνεργασία του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης απευθείας με ελληνικούς 

και ξένους φορείς και ιδρύματα, 
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  Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν από ειδικά στελεχωμένη 

κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από ανθρώπους της τέχνης και της φωτογραφίας, με 

εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αυτούς 

  Αποτελούν παραγωγές του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης  

Πέρα όμως από το Κεντρικό Πρόγραμμα, η διοργάνωση περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και δράσεων για τον εορτασμό της προσάρτησης της Θεσσαλονίκης 

στο ελληνικό κράτος (1912-2012), καθώς και δράσεις που ανήκουν στο πρόγραμμα 

«Θεσσαλονίκη-Σταυροδρόμι Πολιτισμών». 

Επίσης θα παρουσιαστεί το διεθνές βραβείο Cedefop / Photomuseum, το οποίο σχετίζεται 

με την εργασία και τη φωτογραφία. Ο εν λόγω θεσμός δίνει το έναυσμα στους δημιουργούς 

να προτείνουν έργα πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα και να ανταγωνιστούν σε 

ένα περιβάλλον ευγενούς άμιλλας όπου τελικός κερδισμένος θα είναι ο πολιτισμός και 

ειδικότερα η φωτογραφία. 

Στο πλαίσιο της PhotoBiennale έχουν προγραμματιστεί κατ’ελάχιστον οκτώ (8) παράλληλες 

δράσεις λόγου, δρώμενων κλπ. 

 

Α4. Αντικείμενο του Αναδόχου 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος 

Διαγωνισμού, αναλύεται στα παρακάτω Τμήματα: 

Τμήμα 1: 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να υλοποιηθούν οι 

απαραίτητες ενέργειες που άπτονται της οργάνωσης και υποστήριξης υλοποίησης για το 

σύνολο του εκθεσιακού υλικού/εκθέσεων στο πλαίσιο της PHOTOBIENNALE.  

Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – Υποστήριξη στην υλοποίηση των 

εκθέσεων/δράσεων  – Ενοικιάσεις εξοπλισμού 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
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1.1. 

Περιλαμβάνονται εξειδεικευμένες υπηρεσίες στο χώρο της φωτογραφίας ή των 

εικαστικών project management της διοργάνωσης, οι οποίες θα πρέπει να 

παρέχονται, για όσο διάστημα απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στα γραφεία της 

ή στους χώρους που θα οργανωθούν οι εκθέσεις/ δράσεις. Ειδικότερα: σχεδιασμός 

δράσεων, επιμερισμός εργασιών, συντονισμός με δημιουργούς, με υπεύθυνους 

χώρων, χρονοπρογραμματισμός, έλεγχος υλοποίησης, φυσική παρουσία σε ειδικές 

δράσεις -  παρουσιάσεις κλπ.  Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον δύο ατόμων εκ των οποίων 

το ένα θα πρέπει να διαθέτει είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία της 

Τέχνης ή της φωτογραφίας και τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

οργάνωση πολιστιστικών εκθέσεων και δράσεων είτε μόνο οκταετή αποδεδειγμένη 

εμπειρία στην οργάνωση και σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων και θα αναλάβει το 

ρόλο του υπευθύνου έργου και το δεύτερο θα πρέπει να διαθέτει είτε μεταπτυχιακό 

τίτλο Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης ή της φωτογραφίας και τουλάχιστον διετή 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων και δράσεων είτε 

μόνο πενταετή εμπειρία στην οργάνωση και στο σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων 

και θα αναλάβει το ρόλο του Αναπληρωτή Υπεύθυνου έργου. 

Υπηρεσίες Οργάνωσης των εκθέσεων/δράσεων καθώς και υπηρεσίες γενικής 

οργάνωσης του έργου για τη PHOTOBIENNALE  

1.2. 

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντονισμού παραγωγής, μεταφοράς έργων, καθώς και 

συντονισμός και έλεγχος των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού υλικού και 

υποστήριξη των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε εκθεσιακό χώρο, οι οποίες θα 

πρέπει να παρέχονται, για όσο διάστημα απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στα 

γραφεία της ή στους χώρους που θα οργανωθούν οι εκθέσεις/ δράσεις. Οι 

υπηρεσίες, τουλάχιστον τεσσερων ατόμων της ομάδας έργου, εκ των οποίων ένα θα 

πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στο συντονισμό 

παραγωγής, ένα θα πρέπει να διαθέτει τριετή εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης 

Υπηρεσίες συντονισμού παραγωγής και υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών 

διαχείρισης του εκθεσιακού και άλλου υλικού για κάθε μία από τις εκθέσεις / δράσεις 

της PHOTOBIENNALE  
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εκθεσιακού υλικού,  ένα θα πρέπει να έχει μονοετή εμπειρία στη διαχείριση έργων 

και ένα με μονοετή εμπειρία στο συντονισμό μεταφοράς έργων.   

1.3

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες έρευνας και συντονισμού από ειδικούς του χώρου για τη 

συγκέντρωση,  συγγραφή και επιμέλεια των θεωρητικών και ενημερωτικών κειμένων 

του εκθεσιακού υλικού και των δημιουργών, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται, για όσο 

διάστημα απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στα γραφεία της ή στους χώρους που 

θα οργανωθούν οι εκθέσεις/ δράσεις. Τα κείμενα θα χρησιμοποιηθούν εντός των χώρων 

της κάθε έκθεσης/δράσης, στα ενημερωτικά έντυπα, καθώς και στον τεκμηριωτικό 

κατάλογο της διοργάνωσης.  Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων της ομάδας 

έργου για την παρούσα υπηρεσία, εκ των οποίων δύο θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στο  συντονισμό για τη συγκέντρωση 

των εκθεμάτων και τεκμηριωτικού υλικού καθώς και στη γενική επιμέλεια ενημερωτικού 

υλικού, ένα να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα σε δημοσιογραφικό 

οργανισμό ή σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τουλάχιστον τριών ετών και ένα να 

διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην επιμέλεια κειμένων. 

 Υπηρεσίες Έρευνας και  γενικής επιμέλειας ενημερωτικού υλικού 

1.4. 

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν υπηρεσίες μετάφρασης από και προς τις 

ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά σε αγγλικά, αγγλικά σε ελληνικά, ελληνικά σε γαλλικά, 

γαλλικά σε ελληνικά. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μετάφραση (τουλάχιστον) 30.000 

έως (το μέγιστο) 60.000 λέξεις.  Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον δύο ατόμων της ομάδας 

έργου για την παρούσα υπηρεσία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη 

προυπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ανάλογες υπηρεσίες μετάφρασης πολιτιστικών 

δράσεων. 

Υπηρεσίες μεταφράσεων  

1.5 

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με 

θέματα συμφωνητικών με καλλιτέχνες, πνευματικών δικαιωμάτων, παραχώρησης 

χώρων κλπ. Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον ενός ατόμου της ομάδας έργου για την παρούσα 

Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης 
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υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη προυπηρεσία τουλάχιστον 

τριών ετών σε υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης σε  σχετικά 

θέματα (θέματα συμφωνητικών με καλλιτέχνες, πνευματικών δικαιωμάτων, 

παραχώρησης χώρων κλπ)  

1.6 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες τοποθέτησης, επίδειξης και τεχνικής υποστήριξης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό και δίκτυα κ.ά.) για 

την απρόσκοπτη λειτουργία της PHOTOBIENNALE, και συγκεκριμένα: εποπτεία και 

συντήρηση ιστοσελίδων, τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον 3 βιντεοπροβολών, τεχνική 

υποστήριξη εγκαινίων και δράσεων λόγου, διαχείριση του απαραίτητου τεχνικού 

εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή της κάθε δράσης (βλ. Τμήμα 1 – 1.7.) Οι 

υπηρεσίες, τουλάχιστον ενός ατόμου της ομάδας έργου για την παρούσα υπηρεσία, το 

οποίο θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη προυπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.   

  

1.7. Υπηρεσίες ενοικίασης, τοποθέτησης, διαχείρισης και αντικατάστασης εξοπλισμού  

   Ενοικίαση ψηφιακών μηχανισμών παρουσίασης, τοποθέτηση, τεχνική 

υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας και αντικατάσταση 

- 6 διαθλαστικοί προβολείς (προτζέκτορες 1.000-2.500 lum), 6 οθόνες 20 

ιντσών, 40 ψηφιακές κορνίζες (10-12 ίντσες), 6 τηλεοράσεις από 18 μέχρι 

32 ίντσες, 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 18 dvd players. 

  Στο σύνολο κατ’ ελάχιστο 80 τεμάχια 

 Ενοικίαση, τοποθέτηση , τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας και 

αντικατάσταση μηχανισμών ψύξης/θέρμανσης 

- Προδιαγραφές: Αντλία θερμότητας με εσωτερική συσκευή τύπου 

ντουλάπας, κατηγορίας 46.000 BTU (κατ’ελάχιστο 3) 

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έργο 

συναφούς αντικειμένου (Υπηρεσίες ενοικίασης, τοποθέτησης, διαχείρισης και 

αντικατάστασης εξοπλισμού) κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 
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Τμήμα 2: 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να υλοποιηθούν οι 

απαραίτητες ενέργειες που άπτονται της προβολής  και δημοσιότητας  στο πλαίσιο της 

PHOTOBIENNALE.  Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας 

2.1. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού και παραγωγής του 

επικοινωνιακού / ενημερωτικού υλικού της PHOTOBIENNALE. Ειδικότερα: 

Υπηρεσίες σχεδιασμού, έκδοσης και παραγωγής ενημερωτικού υλικού 

 Δημιουργία της οπτικής «ταυτότητας» της θεματικής της PHOTOBIENNALE  

 Υπηρεσίες δημιουργικού σχεδιασμού για τα ακόλουθα: 

- Φυλλάδιο 

- Οδηγός  

- Banners 

- Λοιπό επικοινωνιακό υλικό 

 Υπηρεσίες παραγωγής ενημερωτικού υλικού για τα ακόλουθα: 

- Φυλλάδιο 

- Οδηγός  

- Banners 

- Λοιπό επικοινωνιακό υλικό 

Στις υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού που θα παρέχει ο Ανάδοχος 

συμπεριλαμβάνονται: 

Ελάχιστες προδιαγραφές: 

 Γραφιστικός σχεδιασμός 10 φυλλαδίων (flyer) των εκθέσεων του κεντρικού 

προγράμματος, 

 Γραφιστικός σχεδιασμός 10 προωθητικών banners γενικής σήμανσης (κατ’ 

ελάχιστο), 

 Γραφιστικός σχεδιασμός 10 τεμαχίων υλικού σήμανσης έκθεσης (κατ’ 

ελάχιστο), 
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 Γραφιστικός σχεδιασμός 10 banners εξωτερικού χώρου σήμανσης έκθεσης 

 Σχεδιασμός γραφικών  για εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους (20 

τεμάχια)  

 Γραφιστικός σχεδιασμός 16-σέλιδου πολυθεματικού οδηγού, 

 Γραφιστικός σχεδιασμός αφίσας, 

 Γραφιστικός σχεδιασμός καταλόγου PhotoBiennale 264 σελίδων 

(κατ’ελάχιστο), 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για δύο (2) διαδραστικά αντικείμενα 

όπου παρουσιάζονται οι δράσεις της διοργάνωσης. 

Στις υπηρεσίες εκτυπώσεων που θα παρέχει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνονται: 

 Ενδεικτικά: Εκτύπωση 16-σέλιδου πολυθεματικού οδηγού με τις εξής 

προδιαγραφές: 

● Διαστάσεις οδηγού 68Χ42 εκατ. (ανάπτυγμα), και 14,5 Χ 21 εκατ. 

(κλειστό) 

● Χαρτί γραφής βάρους 90 γρ. 

● 20.000 αντίτυπα 

 Εκτύπωση 2 ειδών αφισών με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

● 500 αφίσες διαστάσεων 35Χ50 εκατ. και βάρους στο εύρος 250-

350γραμ, 

● 250  αφίσες διαστάσεων 50 Χ 70 εκατ. και βάρους στο εύρος 250-

350γραμ.  

 Εκτύπωση 10.000 συνολικά (1.000 αντίτυπα για κάθε ένα από τα 10 

διαφορετικά τετρασέλιδα) τετρασέλιδων (flyer) των εκθέσεων του 

κεντρικού προγράμματος με τα εξής χαρακτηριστικά: 

● Χαρτί γραφής 

● Βάρος μεταξύ 90-110 γρ.  

● Τετραχρωμία 
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 Eκτύπωση καταλόγου 20Χ16 με χαρτί γραφής 90-100 γρ και με χαρτί τύπου 

βέλβετ 110- 135γρ., με μαλακό εξώφυλλο, 264 σελίδες (κατ’ελάχιστο) 

ραφτή -κολλητή βιβλιοδεσία, τεμάχια 1000. 

 Εκτύπωση 10 προωθητικών banners σήμανσης διαστάσεων 0,80 Χ 2,00 

μέτρα (16 τ.μ. κατ’ ελάχιστο)  για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

 Εκτύπωση 10 τεμαχίων υλικού σήμανσης διαστάσεων 1,50 Χ 2,00 μέτρα (35 

τ.μ. κατ’ ελάχιστο) 

 Εκτύπωση και εγκατάσταση 10 προωθητικών banner ενημέρωσης 1X2 

μέτρα για εξωτερικό χώρο (20τμ κατ’ ελάχιστο)  

 Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού. Ενδεικτικά: 

- 200 υφασμάτινες τσάντες 38Χ42 κατ’ελάχιστη διάσταση, 70 

μπλουζάκια ενός μεγέθους 

- 30 πλέξιγκλας αντικείμενα διαστάσεων 13Χ18 με ενσωματωμένες 

φωτογραφίες)  

Τεμάχια 300 στο σύνολο.  

2.2. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της 

PHOTOBIENNALE. Ειδικότερα: 

Υπηρεσίες Προβολής και Επικοινωνίας 

 Υπηρεσίες Προβολής στον Έντυπο Τύπο.  

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει στον ελληνικό Τύπο, κατ’ελάχιστον 3 

ενημερωτικές καταχωρίσεις, διαστάσεων ¼ σελίδας. 

  Υπηρεσίες Προβολής στο Διαδίκτυο 

- 1 Iστοσελίδα της PhotoBiennale 

- Web marketing 

- QR code εκθεμάτων  

- 5 Web documentaries  
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 Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου  

- Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Γραφείου Τύπου.   

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες Δημοσιότητας και Γραφείου Τύπου. 

- Υπηρεσίες Φωτογράφησης και Βιντεοσκόπησης των εκθέσεων και 

εκδηλώσεων (κατ’ ελάχιστο 7). Τα αρχεία θα δοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή (σε υψηλή ανάλυση) . 

 

Τμήμα 3: 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Υπηρεσίες επισιτισμού - Φιλοξενία και Μετακίνηση συντελεστών της 

PHOTOBIENNALE 

3.1. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει την παροχή ελαφριού φαγητού (finger 

food) για πλήθος τουλάχιστον 75 ατόμων σε κάθε μία από τις κατ’ ελάχιστο 3 δράσεις 

που θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, την παροχή τουλάχιστον 6 γευμάτων/δείπνων για 

κατ’ ελάχιστο 20 καλεσμένους έκαστο και 20 δείπνα/γεύματα για κατ’ελάχιστο 6 

καλεσμένους. Ο χώρος παροχής θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα 

βρίσκεται εντός ή πλησίον των χώρων έκθεσης – παρουσίασης ή σε εστιατόριο, 

ξενοδοχείο. Οι ποσότητες αναφέρονται στο ελάχιστο απαιτητό και το μέγιστο 

επιθυμητό. 

Υπηρεσίες επισιτισμού  

3.2. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει φιλοξενία στους προσκεκλημένους της PHOTOBIENNALE 

(συντελεστές/συνεργάτες / δημιουργοί / ειδικοί του χώρου της φωτογραφίας ), με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας των συντελεστών της PHOTOBIENNALE  

- Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

- Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια (είτε για δίκλινη είτε για μονόκλινη χρήση) 

- Διαμονή με παροχή πλήρους πρωινού 

- Μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 100 
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Στις παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται και όλες οι συνεννοήσεις και η 

επικοινωνία του Αναδόχου με τους προσκεκλημένους για την παροχή της υπηρεσίας. 

3.3.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντονίσει και να εξασφαλίσει τη μετακίνηση των 

συνεργατών και συντελεστών της PHOTOBIENNALE (δημιουργοί / ειδικοί του χώρου 

/ συντελεστές), με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Υπηρεσίες Μετακίνησης των προσκεκλημένων της PHOTOBIENNALE  

- Μετακινήσεις για κατ’ελάχιστον τριάντα (25) άτομα κατά μέγιστο (35) 

- Μέσα Μετακίνησης: λεωφορείο / τρένο: / αεροπλάνο / ταξί (εντός 

νομού Θεσσαλονίκης) 

- Συγκεκριμένα:  

 11 μετακινήσεις με τρένο / λεωφορείο, εκ των οποίων 3 με 

λεωφορείο εντός Ελλάδας και 8 με τρένο (διαδρομή Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη μετ΄επιστροφής)  

 24 μετακινήσεις με αεροπλάνο εκ των οποίων 20 από χώρες 

της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας) και 4 

από άλλες χώρες του κόσμου (εισιτήρια μετ’ επιστροφής)  

 30 διαδρομές ταξί εκ των οποίων 10 εντός πόλης και 20 εντός 

του νομού (οι διαδρομές εντός του νομού συμπεριλαμβάνουν 

και τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο)  

- Μini bus για τρεις μέρες και δώδεκα ώρες τη μέρα, χωρητικότητας 

μέχρι 50 ατόμων  

 
 

Τμήμα 4: 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να λάβουν χώρα οι 

απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των χώρων φιλοξενίας των προγραμματισμένων 

εκθέσεων / δράσεων. 

Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των εκθέσεων/δράσεων - 

Συσκευασία – Μεταφορά – Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση εκθεσιακού υλικού 
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Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να λάβουν 

χώρα οι απαραίτητες ενέργειες για τη συσκευασία, τη μεταφορά, την τοποθέτηση αλλά και 

την αποκαθήλωση των εκθεμάτων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

4.1. 

Οι υπηρεσίες αφορούν τα εξής: 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης των εκθεσιακών χώρων 

 Αρχιτεκτονικό συμβουλευτικό σχεδιασμό για τη χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων 

 Ενοικίαση και Τοποθέτηση panels ή άλλης υποδομής παρουσίασης εμβαδού 

και σχήματος κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ελαιοχρωματιστικές εργασίες επί των panels ή άλλου υλικού υποδομής 

παρουσίασης 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες για τον καλύτερο φωτισμό των panels και κατ’ 

επέκταση του ίδιου εκθεσιακού υλικού ή άλλου υλικού υποδομής παρουσίασης 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος του παρόντος Διαγωνισμού θα παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων: 

 Ενοικιάσεις και συναρμολογήσεις πάνελ ή άλλου υλικού υποδομής. Μέγιστο 

100 τ.μ.  

 Τοποθέτηση πάνελ, εργασίες διαμόρφωσης και αποκαθήλωση 

- Τοποθέτηση πάνελ (κατ’ελάχιστο) σε 4 χώρους  

- Ελαιοχρωματιστικές εργασίες των πάνελ (συμπεριλαμβανομένου του 

υλικού του ελαιοχρωματισμού) 

- Ελαιοχρωματισμοί σε MDF ή γυψοσανίδες συνολικής επιφάνειας 

τουλάχιστον 300 τ.μ 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες για τον αρτιότερο φωτισμό των πάνελ Τοποθέτηση 

λαμπών τύπου (ενδεικτικά) φθορίου, ιωδίνης, ηλεκτρονικές Ε27. Για τις ανάγκες  
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- 500 μέτρα καλώδιο 

- Πρόσθετα υλικά για την κάλυψη έκτακτων ηλεκτρολογικών αναγκών 

(πρίζες, κ.λπ.) 

- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρεύματος και φωτισμού για τις ανάγκες των 

πάνελ ή άλλης υποδομής παρουσίασης σε συγκεκριμένες αίθουσες 

(κατ’ελάχιστο)  

Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον τριών ατόμων  της ομάδας έργου για την παρούσα υπηρεσία, 

εκ των οποίων ένας αρχιτέκτονας με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή 

έργα τουλάχιστον πέντε ετών , ένας ηλεκτρολόγος με αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία σε συναφείς διοργανώσεις τουλάχιστον τριών ετών και ένας ελαιοχρωματιστής  

με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών  σε συναφή έργα. 

4.2. 

Οι υπηρεσίες αφορούν τα εξής: 

Υπηρεσίες συσκευασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης, αποκαθήλωσης εκθεσιακού υλικού 

 Συσκευασία και μεταφορά εκθεσιακού υλικού 

 Τοποθέτηση και αποκαθήλωση εκθεσιακού υλικού 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος του παρόντος Διαγωνισμού θα παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες για τη συσκευασία, μεταφορά, τοποθέτηση και αποκαθήλωση εκθεμάτων: 

 Υπηρεσίες και υλικά συσκευασίας εκθεμάτων 

- Συσκευασία (κατ’ελάχιστο) 400 εκθεμάτων 

- Συσκευασία σε "φούσκα" με γωνίες 

- Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου υλικού συσκευασίας όπως: 

i. μους πεπιεσμένη  

ii. χαρτοταινίες 

 Μεταφορά εκθεσιακού υλικού 

- Ανάγκες μεταφοράς (κατ’ελάχιστο) 400 τεμαχίων εκθεσιακού υλικού, ως 

εξής: 

i. Εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης (απλές μεταφορές εντός πόλης) με 
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επιστροφή. Θα πραγματοποιηθούν κατ’ελάχιστον συνολικά 20 

μεταφορές/διαδρομές αυτής της κατηγορίας 

ii. Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με επιστροφή (εξειδικευμένες 

μεταφορές). Θα πραγματοποιηθούν κατ’ελάχιστον 4 μεταφορές/ 

διαδρομές αυτής της κατηγορίας 

iii. Από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Θεσσαλονίκη με επιστροφή 

(διεθνείς μεταφορές). Θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον 2 

μεταφορές/διαδρομές αυτής της κατηγορίας 

- Παροχή 20 ξυλοκιβωτίων συγκεκριμένων υψηλών προδιαγραφών ως προς 

το είδος του ξύλου και το μέγεθος που θα προσαρμόζεται κατάλληλα κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τον όγκο και το είδος των προς μεταφορά 

εκθεμάτων 

 Υπηρεσίες και υλικά επανασυσκευασίας εκθεμάτων με το πέρας της έκθεσης 

 Επανασυσκευασία (κατ’ελάχιστο) 400 τεμ. εκθεσιακού υλικού 

- Επανασυσκευασία σε "φούσκα" με γωνίες 

- Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου υλικού συσκευασίας όπως: 

i. μους πεπιεσμένη,  

ii. χαρτοταινίες 

 Αποσυσκευασία των εκθεμάτων 

- Αποσυσκευασία κατ’ελάχιστον 400 τεμ. εκθεσιακού υλικού σε 10 χώρους οι 

οποίοι εντοπίζονται γεωγραφικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 Τοποθέτηση και αποκαθήλωση των εκθεμάτων 

- Τοποθέτηση τεμ. εκθεσιακού υλικού στους εκθεσιακούς χώρους  

- Αποκαθήλωση τεμ. εκθεσιακού υλικού από τους εκθεσιακούς χώρους  

Το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της τοποθέτησης και της 

αποκαθήλωσης των εκθεμάτων αποτελεί συνάρτηση του προγραμματισμού της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκάστοτε έκθεση /δράση. Ενδεικτικά θα κυμαίνεται 

μεταξύ δύο (2) και δεκαέξι (16) εβδομάδων.  
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Για τις ανάγκες εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με 

εμπειρία σε ανάλογου περιεχομένου και κλίμακας εργασιών το οποίο θα αναλάβει (κατά 

χρονική σειρά ολοκλήρωσης): 

- Τις υπηρεσίες αποσυσκευασίας  του εκθεσιακού υλικού 

- Την τοποθέτηση του εκθεσιακού υλικού στον χώρο σε συνεργασία με τον επιμελητή/ες 

ή τον υπεύθυνο του χώρου, το σχέδιο τοποθέτησης (layout) του εκθεσιακού υλικού 

στον εκάστοτε χώρο, 

- Την τοποθέτηση επεξηγηματικού κειμένου (λεζάντας) κάτω από κάθε αναρτηθέν 

έκθεμα, 

- Την αποκαθήλωση εκθεσιακού υλικού με το πέρας των εκδηλώσεων. 

4.3. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) για τη μεμονωμένη μεταφορά εκθεμάτων από και 

προς τους χώρους διοργάνωσης των προγραμματισμένων εκθέσεων/ εκδηλώσεων 

της PHOTOBIENNALE.

Κατ’ελάχιστο 40 ταχυμεταφορές εσωτερικού και 20 εξωτερικού 

  

 

Τμήμα 5: 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να λάβουν χώρα οι 

απαραίτητες ενέργειες ψηφιοποίησης, εκτύπωσης και πλαισίωσης εκθεμάτων, καθώς και οι 

ενέργειες  προβολής και τη δημοσιότητας της PHOTOBIENNALE. 

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, εκτύπωσης και παρουσίασης 

εκθεσιακού υλικού  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

5.1. 

Οι υπηρεσίες αφορούν τα εξής: 

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εκτύπωσης και παρουσίασης εκθεσιακού υλικού 

 Ψηφιοποίηση φωτογραφικών αντικειμένων 

 Χρωματική επεξεργασία και εκτύπωση εκθεσιακού υλικού 

 Υπηρεσίες παρουσίασης εκθεσιακού υλικού 

 Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την 

ψηφιοποίηση, εκτύπωση και παρουσίαση εκθεσιακού υλικού: 
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 Ψηφιοποίηση εκθεσιακού υλικού 

- Πλήθος μεμονωμένων φωτογραφικών έργων προς ψηφιοποίηση: 

(κατ’ελάχιστο) 500 σε υψηλή ανάλυση και 2000 σε χαμηλή ανάλυση 

- Υψηλή ανάλυση (6.300 ppi για 24x36, 3200 ppi για 6 x 6 και 2040 για 10 x 

12,5 rοw ή tiff), για εκτυπώσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους  

- Χαμηλή ανάλυση (72 ppi ) 

- Επεξεργασία εικόνας και χρώματος (color management), 

- Μεταφορά των προς ψηφιοποίηση εκθεσιακού υλικού (σε φυσική ή/και 

ψηφιακή μορφή) από και προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, γίνεται με 

ευθύνη του ιδίου του Αναδόχου 

 Εκτύπωση εκθεσιακού υλικού 

- Το σύνολο των προς εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφικών αντικειμένων 

ανέρχεται κατ’ελάχιστον σε 200 τ.μ. 

- Εκτύπωση με τη μέθοδο inkjet με χρήση υδατοδιαλυτών μελανιών 

- Α) Αρχειακό χαρτί 100 % βαμβακερό (fine-art) χωρίς οπτικούς παράγοντες 

- Β) Υφασμα, μη-αρχειακό 

- Γ) Χαρτί μη αρχειακό 

Αναλογία στο σύνολο κατηγορία Α (60%), Β (20%), Γ(20%) 

- Τα υλικά επικόλλησης δύναται να περιλαμβάνουν: 

Α) Dibond 

                                Β) K-Fix  

Γ) Forex 

           Αναλογία στο σύνολο κατηγορία Α (70%), Β (20%), Γ(10%) 

 Παρουσίαση εκθεσιακού υλικού 

- Προμήθεια λοιπών υλικών και σχετικές εργασίες για την παρουσίαση, 

πλαισίωση ή το φινίρισμα των ανωτέρω μεμονωμένων φωτογραφικών 

αντικειμένων. Κατ’ελάχιστον 150 τρέχοντα μέτρα - κατά μέγιστο 360 

τρέχοντα μέτρα η πλαισίωση εκ των οποίων τα πλαίσια με τζάμι 

κατ’ελάχιστο 10  τμ και κατά μέγιστο 20 τμ. 
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Α5. Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα  

Το έργο διαρθώνεται στις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης και σχετικά παραδοτέα ανά 

τμήμα, όπως αυτά περιγράφηκαν λεπτομερώς στην παράγραφο Α.4. «Αντικειμένο του 

Αναδόχου» 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – Υποστήριξη στην υλοποίηση των 

εκθέσεων/δράσεων  – Ενοικιάσεις εξοπλισμού 

Παραδοτέα:  

1η ΦΑΣΗ  

 1.1 Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών οργάνωσης των εκθέσεων δράσεων καθώς και 

υπηρεσιών γενικής οργάνωσης για τη PhotoBiennale  (σχεδιασμός δράσεων, 

επιμερισμός εργασιών, συντονισμός με δημιουργούς, με υπεύθυνους χώρων, 

χρονοπρογραμματισμός, έλεγχος υλοποίησης κ.ά) 

 1.2 Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών συντονισμού παραγωγής και υπηρεσιών 

υποστήριξης των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού και άλλου υλικού για κάθε μία 

από τις εκθέσεις / δράσεις της PHOTOBIENNALE (συντονισμός παραγωγής, μεταφοράς 

έργων, καθώς και συντονισμός και έλεγχος των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού 

υλικού και υποστήριξη των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε εκθεσιακό χώρο)  

 1.3 Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών έρευνας και γενικής επιμέλειας του ενημερωτικού 

υλικού 

 1.7 Ενδιάμεση αναφορά υπηρεσιών ενοικίασης και τοποθέτησης, διαχείρισης και 

αντικατάστασης εξοπλισμού (ψηφιακοί μηχανισμοί παρουσίασης και αντλίες 

θερμότητας – ψύξης/ τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας και 

αντικατάσταση) 

Διάρκεια 1ης Φάσης: Δυο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  
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Παραδοτέα:  

2η ΦΑΣΗ  

 1.1 Απολογιστική αναφορά υπηρεσιών οργάνωσης των εκθέσεων δράσεων καθώς και 

υπηρεσιών γενικής οργάνωσης για τη PhotoBiennale  (σχεδιασμός δράσεων, 

επιμερισμός εργασιών, συντονισμός με δημιουργούς, με υπεύθυνους χώρων, 

χρονοπρογραμματισμός, έλεγχος υλοποίησης κ.ά)  

 1.2 Απολογιστική αναφορά υπηρεσιών συντονισμού παραγωγής και υπηρεσιών 

υποστήριξης των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού και άλλου υλικού για κάθε μία 

από τις εκθέσεις / δράσεις της PHOTOBIENNALE (συντονισμός παραγωγής, μεταφοράς 

έργων, καθώς και συντονισμός και έλεγχος των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού 

υλικού και υποστήριξη των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε εκθεσιακό χώρο)  

 1.3 Απολογιστική αναφορά υπηρεσιών έρευνας και γενικής επιμέλειας ενημερωτικού 

υλικού (συγκέντρωση,  συγγραφή και επιμέλεια των θεωρητικών και ενημερωτικών 

κειμένων του εκθεσιακού υλικού και των δημιουργών) 

 1.4 Απολογιστική αναφορά υπηρεσιών μεταφράσεων (μετάφραση από και προς τις 

ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά σε αγγλικά, αγγλικά σε ελληνικά, ελληνικά σε γαλλικά, 

γαλλικά σε ελληνικά. (τουλάχιστον) 30.000 έως (το μέγιστο) 60.000 λέξεις)  

 1.5 Απολογιστική αναφορά νομικής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης 

(συμφωνητικά με καλλιτέχνες, πνευματικών δικαιωμάτων, παραχώρησης χώρων) 

 1.6 Απολογιστική αναφορά τεχνικής υποστήριξης του τεχνολογικού εξοπλισμού 

(εποπτεία και συντήρηση ιστοσελίδων, τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον 3 

βιντεοπροβολών, τεχνική υποστήριξη εγκαινίων και δράσεων λόγου, διαχείριση του 

απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή της κάθε δράσης) 

 1.7 Απολογιστική αναφορά ενοικίασης και τοποθέτησης, διαχείρισης και 

αντικατάστασης εξοπλισμού(ψηφιακοί μηχανισμοί παρουσίασης και αντλίες 

θερμότητας – ψύξης/ τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας και 

αντικατάσταση) 

Διάρκεια 2ης Φάσης: Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  
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ΤΜΗΜΑ 2: Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας 

Παραδοτέα:  

1η ΦΑΣΗ  

 2.1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, έκδοσης και παραγωγής του παρακάτω ενημερωτικού 

υλικού:  

- Οπτική «ταυτότητα» της θεματικής της PHOTOBIENNALE 

- Δημιουργικός σχεδιασμός : i) 10 φυλλάδια (flyer) , ii) 1 οδηγός,  iii) 1 αφίσα, iv) 10 

προωθητικά banners γενικής σήμανσης, v) 10 banners εξωτερικού χώρου 

σήμανσης, vi) υλικό σήμανσης εκθέσεων (10 τεμάχια), vii) υλικό σήμανσης για 

εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους (20 τεμάχια), viii) σχεδιασμός μιας 

υφασμάτινης τσάντας, ix) σχεδιασμός μίας μπλούζας, x) σχεδιασμός ενός 

πλέξιγκλας αντικειμένου με ενσωματωμένη φωτογραφία. 

- Υπηρεσίες παραγωγής (εκτυπώσεις): i) φυλλάδια (flyer) ( 5.000 αντίτυπα) , ii) 1 

οδηγός (10.000 αντίτυπα) ,  iii) αφίσα (750 τεμάχια) , iv) 10 προωθητικά banners  

γενικής σήμανσης, v) 10 banners εξωτερικού χώρου σήμανσης, vi) υλικό σήμανσης 

εκθέσεων (10 τεμάχια), vii) υλικό σήμανσης για εσωτερικούς και υπαίθριους 

χώρους (20 τεμάχια), viii) παραγωγή τσάντας (200 τεμάχια),  ix) παραγωγή 

μπλούζας  (70 μπλούζες), x) παραγωγή πλέξιγκλας αντικειμένου με ενσωματωμένη 

φωτογραφία (30 τεμάχια)  

 2.2. Υπηρεσίες Προβολής και επικοινωνίας, και συκγεκριμένα:   

- Iστοσελίδα της PhotoBiennale, 

Διάρκεια 1ης Φάσης: Δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

Παραδοτέα:  

2η ΦΑΣΗ  

 2.2 Υπηρεσίες Προβολής και επικοινωνίας, και συγκεκριμένα:  

- Καταχωρήσεις στον Ελληνικό Τύπο (3 καταχωρήσεις)  
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- Υπηρεσίες προβολής στο διαδίκτυο: i)Iστοσελίδα της PhotoBiennale, 

(εμπλουτισμός) ii)) Web marketing, iii) QR code εκθεμάτων, iv) 5 Web 

documentaries 

Διάρκεια 2ης Φάσης: Τρείς μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

Παραδοτέα:  

3η ΦΑΣΗ  

 2.1 Υπηρεσίες σχεδιασμού έκδοσης και παραγωγής ενημερωτικού υλικού και 

συγκεκριμένα:  

- Σχεδιασμός και παραγωγή (εκτύπωση) του καταλόγου της PHOTOBIENNALE 

(τεμάχια 1000)  

- Σχεδιασμός ανάπτυξη λογισμικού για 2 διαδραστικά τραπέζια 

- Υπηρεσίες παραγωγής (εκτυπώσεις): i) φυλλάδια (flyer) ( 5.000 αντίτυπα) ii) οδηγός 

(10.000 αντίτυπα) 

 2.2. Υπηρεσίες Προβολής και επικοινωνίας και συκγεκριμένα:  

- Aπολογιστική αναφορά υπηρεσιών δημοσιότητας και γραφείου τύπου 

- Απολογιστική αναφορά υπηρεσιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των 

εκθέσεων και εκδηλώσεων  

Διάρκεια 3ης Φάσης: Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

 

ΤΜΗΜΑ 3: Υπηρεσίες επισιτισμού - Φιλοξενία και Μετακίνηση συντελεστών της 

PHOTOBIENNALE 

Παραδοτέα:  

1η ΦΑΣΗ  

 3.1 Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Επισιτισμού (παροχή ελαφριού φαγητού (finger 

food) για πλήθος τουλάχιστον 75 ατόμων σε κάθε μία από τις κατ’ ελάχιστο 3 δράσεις 
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που θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, την παροχή τουλάχιστον 6 γευμάτων/δείπνων για 

κατ’ ελάχιστο 20 καλεσμένους έκαστο και 20 δείπνα/γεύματα για κατ’ελάχιστο 6 

καλεσμένους) 

 3.2 Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Φιλοξενίας των συντελεστών της PhotoBiennale 

(Μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 100 συντελεστών, καλλιτεχνών, συνεργατών, 

ειδικών  του χώρου της φωτογραφίας)  

 3.3 Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών Μετακίνησης των προσκεκλημένων της 

PhotoBiennale (Μετακινήσεις για κατ’ελάχιστον τριάντα (25) άτομα κατά μέγιστο (35) με 

λεωφορείο / τρένο: / αεροπλάνο / ταξί (εντός νομού Θεσσαλονίκης) 

Διάρκεια 1ης Φάσης: Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

 

ΤΜΗΜΑ 4: Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των εκθέσεων/δράσεων - Συσκευασία 

– Μεταφορά – Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση εκθεσιακού υλικού 

Παραδοτέα:  

1η ΦΑΣΗ  

 4.1 Υπηρεσίες Διαμόρφωσης εκθεσιακών χώρων, και συγκεκριμένα:   

- Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. 

- Ενοικιάσεις και τοποθετήσεις πάνελ ή άλλου υλικού υποδομής.  

- Ελαιοχρωματικές εργασίες  

- Ηλεκτρολογικές εργασίες  

 4.2 Υπηρεσίες συσκευασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης εκθεσιακού υλικού και 

συγκεκριμένα:   

- Συσκευασία και μεταφορά εκθεσιακού υλικού (400 τεμάχια)  

- Τοποθέτηση εκθεσιακού υλικού  
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 4.3 Ταχυμεταφορές (courier) για τη μεμονωμένη μεταφορά εκθεμάτων από και προς 

τους χώρους διοργάνωσης των προγραμματισμένων εκθέσεων/ εκδηλώσεων της 

PHOTOBIENNALE. 

Διάρκεια 1ης Φάσης: Δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

Παραδοτέα:  

2η ΦΑΣΗ  

 4.2 Υπηρεσίες συσκευασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης εκθεσιακού υλικού  

- Αποκαθήλωση εκθεμάτων  (400 τεμάχια)  

- Συσκευασία και μεταφορά (επιστροφή) εκθεσιακού υλικού 

 4.3 Ταχυμεταφορές (courier) για τη μεμονωμένη μεταφορά εκθεμάτων από και προς 

τους χώρους διοργάνωσης των προγραμματισμένων εκθέσεων/ εκδηλώσεων της 

PHOTOBIENNALE. 

Διάρκεια 2ης Φάσης: Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

 

ΤΜΗΜΑ 5: Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, εκτύπωσης και παρουσίασης 

εκθεσιακού υλικού 

Παραδοτέα:  

1η ΦΑΣΗ  

 5.1 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, εκτύπωσης και παρουσίασης εκθεσιακού 

υλικού (Ψηφιοποίηση εκθεσιακού υλικού, χρωματική επεξεργασία εκθεσιακού υλικού, 

εκτυπώσεις εκθεσιακού υλικού, παρουσίαση εκθεσιακού υλικού [φινίρισμα, πλαισίωση 

κλπ)  

Διάρκεια 1ης Φάσης: Τρεις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Β1. Γενικές Πληροφορίες 

Στα ακόλουθα παρέχονται γενικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό. 

 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο: 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE -22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», όπως αυτό 

περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ της παρούσας 

Διακήρυξης και το οποίο αναλύεται στα παρακάτω Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 
Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – Υποστήριξη στην 

υλοποίηση των εκθέσεων/δράσεων – Ενοικιάσεις εξοπλισμού 
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ΤΜΗΜΑ 2 Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας 

ΤΜΗΜΑ 3 
Υπηρεσίες επισιτισμού- Φιλοξενία και Μετακίνηση 

συντελεστών της PHOTOBIENNALE 

ΤΜΗΜΑ 4 

Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των 

εκθέσεων/δράσεων - Συσκευασία – Μεταφορά – 

Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση εκθεσιακού υλικού 

ΤΜΗΜΑ 5 
Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, εκτύπωσης και 

παρουσίασης εκθεσιακού υλικού 

Η Τμηματοποίηση των υπηρεσιών δεν οδηγεί σε αλλαγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και 

των υποχρεώσεων δημοσιότητας.  
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Γίνονται δεκτές Προσφορές ανά Τμήμα ζητούμενων υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που δεν 

υποβάλλονται ανά Τμήμα του Έργου.  

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 που έχει ενταχθεί 

στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και υλοποιείται από το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ως Δικαιούχος της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 296624. 

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «07-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 

ΠΚΜ» του ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 

τετρακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και έξι Λεπτών, € 410.896,00 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 337.984,94). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 

βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον 

κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2010ΕΠ00880053. 

Ο ως άνω προϋπολογισμός κατανέμεται στα πέντε (5) Τμήματα του Έργου, όπως αυτά 

περιγράφηκαν στην παράγραφο Α.4 Αντικείμενο του Αναδόχου, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ 23%) 

ΤΜ
ΗΜ

Α 
1 

Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – 

Υποστήριξη στην υλοποίηση των 

εκθέσεων/δράσεων – Ενοικιάσεις 

εξοπλισμού 

101.626,02 € 125.000,00 € 
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ 23%) 
ΤΜ

ΗΜ
Α 

2 

Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας  78.048,78 € 96.000,00 € 

ΤΜ
ΗΜ

Α 
3 Υπηρεσίες επισιτισμού- Φιλοξενία και 

Μετακίνηση συντελεστών της 

PHOTOBIENNALE 

35.630,47 €  39.000,00 € 

ΤΜ
ΗΜ

Α 
4 

Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των 

εκθέσεων/δράσεων - Συσκευασία – 

Μεταφορά – Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση 

εκθεσιακού υλικού 

81.216,26 € 99.896,00 € 

ΤΜ
ΗΜ

Α 
5 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, 

εκτύπωσης και παρουσίασης εκθεσιακού 

υλικού 

41.463,41 € 51.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  337.984,94 € 410.896,00 € 

 

Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Διεύθυνση Έδρας : Αποθήκη Α',1Η Προβλήτα, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης  

Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 

 

Ταχ. Διεύθυνση : ΜΦΘ C/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης,  

Βασ. Ηρακλείου 38, Τ.Κ. 54101, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο : 00 30 2310 566716   

Fax : 00 30 2310 566717 

E-mail : adm.thmp@culture.gr 

Πληροφορίες : Αθανασιάδου Αλεξάνδρα 
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Β1.4 Διάρκεια Έργου 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και 

διαρκεί για μέχρι και τέσσερις (4) Μήνες.

 

  

Β1.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού     

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει 

τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 178/1997) 

2. Το Ν. 3386/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 

173/Α/2010), 

3. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα 

της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 

4. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης/12/2007 για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 
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6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ 

της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 

19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 που 

τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

σύναψης συμβάσεων, 

8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 

279/10.11.2005),  

9. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002), «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων 

ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»,  

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),  

11. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία 

έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες, 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή 
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συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007, 

13. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Φεκ 141/Α/2010), 

14. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», 

15. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94), σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24, 

16. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις Εμπορικές Συναλλαγές», 

17. Το Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης», 

18. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα που υποβλήθηκαν στην ΕΕ, 

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 67/Α/3.12.2007),  

20. Το Ν. 3840/31.03.2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», 

21. Την Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος 

διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και την Υ.Α. 28020/1212/30.06.2010 και ισχύει, 

22. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου, όπως ισχύει, 

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση  του 

κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, 

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999, 

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

26. Την υπ΄αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση που αφορά την έγκριση του Ε.Π. 

«Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», 

27. Την υπ’ αριθ. 9765/ΕΥΣ1119/29-2-2008 (ΦΕΚ460/Β/17-3-2008) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 41541/Γ΄ΚΠΣ/276/ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Ν.3614/2007, με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

28. Την υπ’ αριθ. 24/9-12-2009 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 528/16-12-2009) 

ορισμού Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

29. Την υπ’ αριθ. 36799/21-7-2009 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 

2007-2013, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, 

30. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-

2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους 

Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 
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31. Την υπ’ αριθ. 053/5092/5-7-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, 

32. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 341/5-8-2010 Αίτηση Χρηματοδότησης πράξης του δικαιούχου 

προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 

«Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», 

33. Την υπ΄ αριθ. 6994/29-9-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διοργάνωση 

Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 296624 

στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», 

34. Το Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 

271/Α/24.12.1997),και το Ν. 2947 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής 

Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ228, 9/10/2001) 

35. Το Ν. 2121/93, «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά 

θέµατα» (ΦΕΚ 25/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα), 

36. Τη ΣΑ ΕΠ0088 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 

2010ΕΠ00880053, 

37. Την υπ’αριθμ. 2 (93η συνεδρία)/18.-04.-2012 Απόφαση της συνεδρίας της Εφορείας του 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς 

Διαγωνισμού για το Έργο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE 2012», στο πλαίσιο της 

Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης», 

38. Την υπ’αριθμ. 1 (95η συνεδρία)/10.-09.-2012 Απόφαση της συνεδρίας της Εφορείας του 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περί μετάθεσης της υλοποίησης του έργου 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE 2012», στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση 

Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» εντός του έτους 2013 και 

εφόσον κριθεί αναγκαίο και της αντίστοιχης διαδικασίας δημοπράτησής του, 

39. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007). 
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Β1.6 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 

15/07/2013 (αριθμός εσωτερικής αναφοράς2013 – 095609) 

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

15/07/2013. 

3. Στον ελληνικό τύπο  στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΚΕΡΔΟΣ», στην τοπική 

ημερήσια εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  και στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στις 15/07/2013.  

4. Αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 15/07/2013 με ΑΔΑ: ΒΛ4Ι469ΗΤΜ-Β32. 

5. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.thmphoto.gr/ και 

http://www.photobiennale.gr στις 15/07/2013 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους Αναδόχους αναλογικά σύμφωνα 

με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο του προϋπολογισμού που κατακυρώθηκε.  

 

Β1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 26/08/2013 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 12:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, C/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Ηρακλείου 38, Τ.Κ. 54101, 

Θεσσαλονίκη, ή σε περίπτωση υποβολής αυτοπροσώπως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Αποθήκη Α', 1η Προβλήτα, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 

54624, Θεσσαλονίκη.  

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

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

http://www.thmphoto.gr/�
http://www.photobiennale.gr/�
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Β1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α', 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 

54624, Θεσσαλονίκη  από την κα. Αλεξάνδρα Αθανασιάδου τις εργάσιμες ημέρες και κατά 

τις ώρες 11.00-17.00 και η παραλαβή γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική 

(courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή 

της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.thmphoto.gr/  

 

Β1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης μέχρι και τις 30/07/2013 ημέρα Τρίτη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 

Προσφορών. 

 

http://www.thmphoto.gr/�
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Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, υπόψη της κας Αλεξάνδρας Αθανασιάδου. Κανένας 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: adm.thmp@culture.gr, χωρίς όμως η 

δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 

που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του Διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του Διαγωνισμού θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό 

τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

. 

 

Β1.10 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης για κάθε επιμέρους Τμήμα του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης Προσφορά. 

 

Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συνεταιρισμοί ή 

Ενώσεις Φυσικών ή/και Νομικών προσώπων, της ημεδαπής ή αλλοδαπής που: 

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

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ), ή  
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 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

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

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 

Ε.Ε., ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

 σσκούν δραστηριότητα για τα τμήματα ή το τμήμα, για το οποίο υποβάλλουν 

προσφορά σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στις παραγράφους 

Β.3.3. και Β.3.4.1.  

 για το Τμήμα 2, διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 ως ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής. 

 

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β3.3.   

 Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 

Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπληρώνουν όρους του κοινοτικού δικαίου, και 

συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
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 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).  

 Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση 

μητρικής / θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 

του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

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

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του 

ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 
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Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως 

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, C/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, 

Βασ. Ηρακλείου 38, Τ.Κ. 54101, Θεσσαλονίκη, ή αποστέλλοντάς την με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α', 1η Προβλήτα, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου 

Βότση 3, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00-16.00). 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά την 

παράγραφο Β1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών της παρούσας Διακήρυξης 

ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από 

το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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Γίνονται δεκτές Προσφορές ανά Τμήμα ζητούμενων υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που δεν 

υποβάλλονται ανά Τμήμα του Έργου. 

 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή: 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 

Β3.2.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β3.2.2 

Περιεχόμενα Υποφακέλου Β «Τεχνική Προσφορά». 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β3.2.3 

Περιεχόμενα Υποφακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά». 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 ένα (1) πρωτότυπο 

 ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «Τεχνική Προσφορά» 

 ένα (1) πρωτότυπο, 

 ένα (1) αντίγραφο, 

 ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο «Τεχνική Προσφορά». 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «Οικονομική Προσφορά» 

 ένα (1) πρωτότυπο, 

 ένα (1) αντίγραφο, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ.... 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

26/08/2013 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 
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Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 

του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

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

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

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 

να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και 

τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 
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πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ και ότι έχει μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, 

σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Β3.3 Περιεχόμενο Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο Υποφάκελος Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

1. Αίτηση συμμετοχής που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 

διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του στον 

οργανισμό, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.).Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση 

σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής προσφοράς η αίτηση 

υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών ή από κοινό 

εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και ορίζεται ένα φυσικό 

πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος της ένωσης. 

για όλους τους 

υποψηφίους αναδόχους, ανεξαρτήτως του τμήματος που πρόεκειται να συμμετάσχουν: 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.3.7. 

Εγγύηση Συμμετοχής 

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει ότι : 
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Α. 

 

I. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

II. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν 

έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 

προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία). 

III. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

IV. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το 

ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

V. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα 

προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

VI. Εφόσον πρόκειται για Συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 

Β. 

 

O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, 
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εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., 

ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε 

άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της Προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:  

I. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, 

ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

II. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Γ. 

 

Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 

Προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο: 

I. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. 

II. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
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προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

III. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά την 

κατακύρωση. 

Δ. 

 

Να δηλώνεται ότι: 

I. Ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης.  

II. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης των οποίων έλαβε γνώση. 

III. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

IV. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του Διαγωνισμού. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Η ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. 

 

4. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» 
 

 

 
 

  

 

Σελίδα 49 από 125 

 

 
 

 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που 

δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του Διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  
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2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το μέρος 

του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου 

Συμβολαιογραφική Πράξη με την οποία να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

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

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

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του 

Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
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Επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

οφείλουν ανά περίπτωση  (ανάλογα με το τμήμα που υποβάλλουν προσφορά) να 

περιλάβουν στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

 Για το τμήμα 2 του διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας»:  

- Εν ισχύ αποδεικτικό Πιστοποίησης για την ∆ιαπίστευση του ΕΛΟΤ σύµφωνα µε 

το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009. Σηµειώνεται ότι οι αλλοδαποί θα πρέπει να 

προσκοµίσουν αντίστοιχη πιστοποίηση της χώρας προέλευσής τους. 

 Για το τμήμα 3, του διαγωνισμού: «Υπηρεσίες επισιτισμού- Φιλοξενία και 

Μετακίνηση συντελεστών της PHOTOBIENNALE» 

- Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Γραφείου Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού από τον 

ΕΟΤ ή τη Διεύθυνση Τουρισμού  της οικείας Περιφέρειας Γραφείου Γενικού 

Τουρισμού το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση λήξης των σχετικών δικαιολογητικών απαιτείται 

πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι υποβλήθηκαν αυτά προς 

ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Ξενοδοχείου περί διαθεσιμότητας των 

δωματίων τις ζητούμενες ημερομηνίες. 

- Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας ΙΑΤΑ. Σημειώνεται ότι η αεροπορική κίνηση 

των καλεσμένων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω 

αεροπορικής εταιρείας εγνωσμένου διεθνούς κύρους  (μέλους ΙΑΤΑ), η οποία 

παρέχει αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. 

- Υ.Δ. (Ν. 1599/86) του συμμετέχοντα με τα στοιχεία του προσφερόμενου ταξί ή 

Ι.Χ. αυτοκινήτου (αριθμό κυκλοφορίας) και ασφάλισης των ταξί ή ΙΧ 

αυτοκινήτου για ατυχήματα για οποιοδήποτε λόγο των επιβαινόντων σε αυτά 

πέραν του ασφαλιστήριου σήματος. 
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Β3.4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής αλλά και επαγγελματικής 

επάρκειας εντός του Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 

Β3.4.1 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας  

 Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του 

Έργου για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 

τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% του 

προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει 

προσφορά. 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων (2009, 2010, 2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών 

ή  Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, το παραπάνω 

κριτήριο μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της. 

 
 

Β3.4.2 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας – Εμπειρίας   

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος που θα συμμετέχει σε οποιοδηποτε τμήμα του διαγωνισμού, 

οφείλει:  

1. Να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, κατάλληλη οργάνωση, δομή και 

μέσα. Προκειμένου να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
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οφείλει να  υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού

 Στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/fax, όνομα αρμοδίου 

εκπροσώπου για την προσφορά) 

, εντός του Υποφακέλου Α 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο 

προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου 

καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς 

υπηρεσιών και ειδικότερα: 

 Περιγραφή της εταιρικής δομής συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος 

 Περιγραφή των τομέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας 

 Παρουσίαση του στελεχιακού δυναμικού 

 Περιγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής 

 Πελατολόγιο 

2. Να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ 

, εντός του Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το 

προκηρυσσόμενο έργων, της τελευταίας πενταετίας, με ένδειξη της οικονομικής τους 

αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 

διαγωνιζομένου σε αυτό, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Αποδέκτης 
Τίτλος και σύντομη 

περιγραφή του έργου 

Διάρκεια 

εκτέλεσης 

έργου 

Προϋπολο- 

γισμός 

(Eυρώ) 

Παρούσα 

φάση 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στο έργο 
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Ως παρόμοια έργα νοούνται έργα που περιλαμβάνουν ή συνδυάζουν όλες τις κάτωθι 

ενέργειες: 

Για το Τμήμα 1: Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – Υποστήριξη στην υλοποίηση των 

εκθέσεων/δράσεων  - Ενοικιάσεις εξοπλισμού 

Οργάνωση, project management και συντονισμός εκθέσεων/πολιτιστικών δράσεων 

 Η παραπάνω προϋπόθεση καλύπτεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

τουλάχιστον δύο (2) ανά κατηγορία αντίστοιχα έργα, κατά τα ανωτέρω, στη διάρκεια της 

τελευταίας 5ετίας. 

 Από τα παραπάνω επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα, ένα (1) θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιγραφεί αναλυτικά από τους προσφέροντες 

Για το Τμήμα 2: Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας  

Υπηρεσίες σχεδιασμού και έκδοσης εκθεσιακών καταλόγων τέχνης και πολιτισμού, 

ενημερωτικού υλικού, ιστοσελίδας και web marketing. 

 Η παραπάνω προϋπόθεση καλύπτεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

τουλάχιστον τρία (3) ανά κατηγορία αντίστοιχα έργα, κατά τα ανωτέρω, στη διάρκεια 

της τελευταίας 5ετίας. 

 Από τα παραπάνω επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα, ένα (1) θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιγραφεί αναλυτικά από τους προσφέροντες 

Για το Τμήμα 3: Υπηρεσίες Επισιτισμού, Φιλοξενία και Μετακίνηση προσκεκλημένων της 

PHOTOBIENNALE 

Συνδυασμός  ομαδικής αεροπορικής μετακίνησης, επίγειων μεταφορών, διαμονής και 

διατροφής από ή προς το εξωτερικό, με τίμημα κατ’ ελάχιστο στο ύψος του 

προϋπολογισμού του σχετικού τμήματος (39.000€) 

 Η παραπάνω προϋπόθεση καλύπτεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

τουλάχιστον τρία  (3) αντίστοιχα έργα, κατά τα ανωτέρω, στη διάρκεια της τελευταίας 

5ετίας. 
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 Από τα παραπάνω επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα, ένα (1) θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιγραφεί αναλυτικά από τους προσφέροντες 

Για το τμήμα 4: Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των εκθέσεων/εκδηλώσεων - 

Συσκευασία – Μεταφορά – Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση των εκθεμάτων 

Κατασκευή εκθεσιακών και μουσειακών χώρων, υπηρεσίες συσκευασίας, εξειδικευμένης 

μεταφοράς έργων τέχνης, τοποθέτησης, αποκαθήλωσης εκθεσιακού υλικού 

 Η παραπάνω προϋπόθεση καλύπτεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

τουλάχιστον δέκα (10) αντίστοιχα έργα, κατά τα ανωτέρω, στη διάρκεια της τελευταίας 

5ετίας. 

 Από τα παραπάνω επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα, ένα (1) θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιγραφεί αναλυτικά από τους προσφέροντες 

Για το τμήμα 5:  Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εκτύπωσης και πλαισίωσης εκθεμάτων 

Υπηρεσίες παραγωγής φωτογραφικών εκθέσεων που να περιλαμβάνουν εξειδικευμένες 

υπηρεσίες ψηφιοποίησης σε υψηλή ανάλυση, τονικές διορθώσεις, εκτύπωση με 

αρχειακές προδιαγραφές, καθώς και μετεκτυπωτικές εργασίες  

 Η παραπάνω προϋπόθεση καλύπτεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

τουλάχιστον πενήντα (50) αντίστοιχα έργα (δηλαδή πενήντα εκθέσεων με φωτογραφικό 

υλικό), κατά τα ανωτέρω, στη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας. 

 Από τα παραπάνω επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα, ένα (1) θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιγραφεί αναλυτικά από τους προσφέροντες 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, 

τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ενώ ενδέχεται να ζητήσει οποιοδήποτε 

πρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης, όπως βεβαιώσεις ή συμβάσεις για την υλοποίηση των 

έργων που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. 
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Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

στοιχεία πρέπει να παρέχονται για κάθε μέλος της. Σε ό,τι αφορά τον Πίνακα των 

κυριότερων έργων, υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μέλος της, ωστόσο τα απαιτούμενα 

αντικείμενα των εκτελεσθέντων έργων αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά.  

3. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον 

πίνακα έργων αυτού, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης πιστοποιητικών στοιχείων, όπως 

αποδεικτικά πιστοποίησης από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεως ή συμβάσεις για την 

υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα καθώς και 

οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών κατάλογο όλων των στελεχών που θα 

απασχοληθούν στην προτεινόμενη ομάδα έργου του τμήματος στο οποίο θα 

υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ  

Α/Α 
Ον/μο 

Στελέχους 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Ειδικότητα 
Έτη 

Εμπειρίας 

Σχέση εργασίας με τον  

Υποψήφιο Ανάδοχο 

(Έμμισθο Προσωπικό 

/Εξωτερικός 

Συνεργάτης) 
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Ειδικά για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού «Οργάνωση των εκθέσεων/δράσεων – 

Υποστήριξη στην υλοποίηση των εκθέσεων/δράσεων  - Ενοικιάσεις εξοπλισμού» ο 

κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί 

της ομάδας έργου.  

Ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία 

της Τέχνης ή της φωτογραφίας και τουλάχιστον οκταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

οργάνωση πολιστιστικών εκθέσεων και δράσεων. 

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργος θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών 

στην Ιστορία της Τέχνης ή της φωτογραφίας και τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη 

εμπειρία στην οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων και δράσεων και θα αναλάβει το ρόλο 

του Αναπληρωτή Υπεύθυνου έργου.  

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει κατ’ελάχιστον: 

- ένα άτομο με αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία στο συντονισμό παραγωγής,  

- ένα άτομο, με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης εκθεσιακού 

υλικού,   

- ένα άτομο με μονοετή εμπειρία στη διαχείριση έργων 

- ένα με μονοετή εμπειρία στο συντονισμό μεταφοράς έργων 

- δύο άτομα  με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στο  συντονισμό για τη συγκέντρωση 

των εκθεμάτων και τεκμηριωτικού υλικού αυτών καθώς και στη γενική επιμέλεια 

ενημερωτικού υλικού  

- ένα άτομο με αποδεδειγμένη τρετή εμπειρία σε έρευνα σε δημοσιογραφικό 

οργανισμό ή σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

- ένα άτομο με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων 

- δύο άτομα με αποδεδειγμένη τριετή προυπηρεσία σε υπηρεσίες μετάφρασης 

πολιτιστικών δράσεων 
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- ένα άτομο με αποδεδειγμένη τριετή προυπηρεσία σε υπηρεσίες Νομικής 

Υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης σε  σχετικά θέματα (θέματα συμφωνητικών με 

καλλιτέχνες, πνευματικών δικαιωμάτων, παραχώρησης χώρων κλπ) 

- ενός άτομο με αποδεδειγμένη τριετή προυπηρεσία σε υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης 

- Επιπλέον, η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα 

έργο συναφούς αντικειμένου (Υπηρεσίες ενοικίασης, τοποθέτησης, διαχείρισης και 

αντικατάστασης εξοπλισμού) κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 

Για το Τμήμα 4 του διαγωνισμού «Προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης των 

εκθέσεων/δράσεων - Συσκευασία – Μεταφορά – Τοποθέτηση – Αποκαθήλωση 

εκθεσιακού υλικού» η ομάδα έργου κάθε υποψήφιου Ανάδοχου θα πρέπει να αποτελείται 

κατ’ελάχιστον από:  

-  έναν αρχιτέκτονα με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα 

τουλάχιστον πέντε ετών,  

- έναν ηλεκτρολόγο με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς 

διοργανώσεις τουλάχιστον τριών ετών και  

- έναν ελαιοχρωματιστή με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

τριών ετών  σε συναφή έργα. 

5. Να καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον 

πίνακα προτεινόμενης στελέχωσης αυτού (πίνακας 2), καθώς επίσης και δέσμευση για 

την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου τεκμηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

6. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 

υποδείγματος στο Μέρος Γ της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και 

χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά 
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προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει 

από τον ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

7. Να καταθέσει επιπρόσθετα, για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου που δεν είναι 

μόνιμα στελέχη του, Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 

στην οποία να δηλώνεται ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την 

προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Περιγραφή τμήματος Έργου  που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος  να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

9. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, (σε περίπτωση υπεργολάβων) συμπληρωματικά με τον 

ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόμιμα θεωρημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις 

των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι 

αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, 

εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου. Εφόσον 

ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα 

φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.  

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν σε 

περισσότερα από ένα τμήματα διατηρούν το δικαίωμα υποβολής μίας φοράς εκείνων 

των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβάλλονται αναξαρτήτως του τμήματος της 

προσφοράς. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί 

των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 

αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την 

ικανότητα για συμμετοχή του στον Διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 

δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων 

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

− τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

− τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης μπορούν να 

ικανοποιούνται από τουλάχιστον έναν (1) από τους φορείς της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 

χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5. Επιτρέπεται η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής από τρίτους, σύμφωνα 

με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 

δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

7. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
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Β3.5 Περιεχόμενα Υποφακέλου Β «Τεχνική Προσφορά»  

Ο Υποφάκελος Β «Τεχνική Προσφορά» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

i. Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου 

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου (αναλυτική παρουσίαση του προς υλοποίηση 

Έργου και ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών -

Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΟΥ  

i. Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας 

Έργου    

Για την Ομάδα Έργου απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 

Εταιρία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου 

Αρμοδιότητες 

/ Καθήκοντα 
Ανθρωπομήνες 

      

      

      

Επίσης ο Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» 
 

 

 
 

  

 

Σελίδα 62 από 125 

 

 
 

 

Β3.6 Περιεχόμενα Υποφακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά»  

Ο Υποφάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΜΕΡΟΣ Γ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - Γ.3). 

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 

επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. 

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο για τέσσερις (4) μήνες.  

 

Β3.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι είκοσι χιλάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευτώ και 

ογδόντα λεπτά (€ 20.544,80) και αναλύεται για κάθε Τμήμα του Έργου ως ακολούθως:  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (€) 

ΤΜΗΜΑ 1 6.250,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2 4.800,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3 1.950,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4 4.994,80 € 

ΤΜΗΜΑ 5  2.550,00 € 
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1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των 

κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και 

από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή 

πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη 

συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 

εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με 

τα σχετικά υποδείγματα που παρατίθενται στο ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

παρούσης. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής 

της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο Β.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης - Εγγυήσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του 

Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε 

λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της 

απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ 

ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο 

ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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Β3.8 Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή για 

την υποβολή της προσφοράς της. Ωστόσο στην περίπτωση ανάθεσης του έργου, είναι 

δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, 

πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Β3.9 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες 

από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τεσσάρων (4) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

 

Β3.10 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

 

Β3.11 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 

εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
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Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 

οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 

στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές 

τιμές μετά την έκπτωση.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΜΕΡΟΣ Γ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - Γ.3). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
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Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής: Αποθήκη Α', 1η Προβλήτα, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 

Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους της προσφοράς καθώς και τους φακέλους της τεχνικής προσφοράς 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την 

πρόσκληση. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Η διαδικασία πρόσβασης των 

συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν θα γίνεται ταυτόχρονα κατά τη 

διαδικασία και το χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση σε πίνακα αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, κατά τμήμα, όταν πρόκειται 

για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς. Στη συνέχεια προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο 
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όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των φακέλων των τεχνικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει ποιες από τις προσφορές κρίνονται αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τους πίνακες συμμόρφωσης και τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφει 

και σφραγίζει.   

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού συντάσσεται πρακτικό και ενημερώνονται οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων 

κατά το πρώτο στάδιο η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών 

προσφορών και ενημερώνει τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο 

αυτό. 

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την 

αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται την ειδική πρόσκληση και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 

διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών της πραγράφου 

Β.4.3.  (Κατακύρωση Διαγωνσιμού - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα 
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παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών. Στη σχετική πρόσκληση ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος 

πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά κατακύρωσης μετά την υποβολή 

τους. 

 

Β4.2 Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάδειξη Αναδόχου 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή 

θα προβεί στα παρακάτω: 

− Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

− Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

− Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης από 

οικονομικής άποψης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
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Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 

στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση 

των Τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 
Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Κριτήρια 

Αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (60% ) 

Α.1. Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου 20% 

Α.2. 

Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου (αναλυτική 

παρουσίαση του προς υλοποίηση Έργου και ανάλυση της 

μεθοδολογίας υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών -

Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών) 

40% 

Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (40% ) 

Β.1. 
Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της οργάνωσης 

και διοίκησης της Ομάδας Έργου 
40% 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 110 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

− είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / 

προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

− αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και 

λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 

στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
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Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς (Κi) 

Το συγκριτικό κόστος Κi κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των 

απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο προσφέρων στην 

οικονομική του προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 

υπόψη το συνολικό κόστος  χωρίς ΦΠΑ. 

Ανάδειξη Αναδόχου 

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την Αναθέτουσα Αρχή, με σύγχρονη κοινοποίηση και προς τους υπόλοιπους 

διαγωνιζόμενους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της διατηρεί το δικαίωμα, κατά την 

ελεύθερη κρίση της, να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να μην προβεί 

στην επιλογή εφόσον κρίνει ότι καμία προσφορά δεν είναι συμφέρουσα, να ματαιώσει 

οριστικά τον Διαγωνισμό, να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, 

χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του διαγωνιζομένων, μη εξαιρουμένων και των πάσης 

φύσεως δαπανών κατάρτισης των προσφορών, μηδέ των εξόδων των τυχόν τραπεζικών 

εγγυήσεων. 

Πλέον των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά για 

τους κατωτέρω λόγους: 

i. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

ii. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

iii. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

iv. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 

Η κατακυρωτική απόφαση που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά το πέρας της 

διαδικασίας του Διαγωνισμού δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί 

με τον Ανάδοχο, υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη και θα τεθεί σε ισχύ από και με την υπογραφή της. 
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Β4.3 Κατακύρωση Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης 

των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται 

να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, 

άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Β4.3.1 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης   

1. Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό  με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, διαδικασία κήρυξης σε 

εκκαθάριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

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

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

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου   ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 

43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό  με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

εκκαθάριση, διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης της χώρας 

εγκατάστασής του, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμε επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

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

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

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

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

Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

3. Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου  ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 

43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό  με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, 

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 

και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της 

έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό επιχείρησης. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης της χώρας 

εγκατάστασής του, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

9.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμε επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

10.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό  με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

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

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

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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4. Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό  με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, διαδικασία κήρυξης σε 

εκκαθάριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

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

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

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

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

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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5. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή 

καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή Τεχνική και Οικονομική 

Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με 

μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 

εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα 

απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, 

τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή 

την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και 

συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

 

 δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής 

των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
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Β4.4 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 

Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.2. 

Αποκλεισμός Συμμετοχής 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού, πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης ή/ 

και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β3.2.1. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό. 

9. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε 

είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος 

10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

πλην των 

αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
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Β4.5 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν 

και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 

υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

 

Β4.6 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 

Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 

κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 

ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε 

αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Β5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 

τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που 

δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 

θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 

Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Η Σύμβαση διαρκεί για μέχρι και τέσσερις (4) μήνες από την Ημερομηνία 

Υπογραφής της. 

5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού 

τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση 

Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
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κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου 

και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα 

Αρχή. 

7. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ 

Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - Γ.1.2). 

8. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 

Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

9. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών 

της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα διενεργηθεί ανάλογα με το Τμήμα του Έργου το οποίο έχει 

αναλάβει να εκτελέσει. Ειδικότερα, ο τρόπος πληρωμής ανά Τμήμα έχει ως εξής: 

i. Για το Πρώτο Τμήμα: Χορήγηση του 30% του συμβατικού τιμήματος με την 

παραλαβή   των παραδοτέων της 1ης Φάσης και 70% του συμβατικού τιμήματος με 

την παραλαβή των  παραδοτέων της 2ης Φάσης. 

ii. Για το Δεύτερο Τμήμα: Χορήγηση του 40% του συμβατικού τιμήματος με την 

παραλαβή   των παραδοτέων της 1ης Φάσης, 20% του συμβατικού τιμήματος με την 

παραλαβή των  παραδοτέων της 2ης Φάσης και 40% του συμβατικού τιμήματος με 

την παραλαβή των παραδοτέων της 3ης Φάσης.  



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» 
 

 

 
 

  

 

Σελίδα 87 από 125 

 

 
 

 

iii. Για το Τρίτο Τμήμα: Χορήγηση του 100% του συμβατικού τιμήματος με την 

ολολήρωση του έργου και την παραλαβή   των παραδοτέων της 1ης Φάσης. 

iv. Για το Τέταρτο Τμήμα: Χορήγηση του 60% του συμβατικού τιμήματος με την 

παραλαβή   των παραδοτέων της 1ης Φάσης και 40% του συμβατικού τιμήματος με 

την παραλαβή των  παραδοτέων της 2ης Φάσης. 

v. Για το Πέμπτο Τμήμα: Χορήγηση του 100% του συμβατικού τιμήματος με την 

ολοκλήρωση του έργου και την παραλαβή   των παραδοτέων της 1ης Φάσης. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για 

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, βάσει του 

νόμου 2238/1994, ΦΕΚ151/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και παρακράτηση 

0,10% υπέρ της Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα 

έχει παραληφθεί. 

 

Β5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα 

εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στον προγραμματισμό του Έργου 

τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

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

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 

Ομάδας Έργου

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 

θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά 

το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 

τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με 

άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

. 
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παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 

μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να 

εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 

τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 

σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ 

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 

συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται 

από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 

τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές 

Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Β5.4 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα 

συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από 

πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά 

από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του 

Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα 

πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες 

εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά 

ο Ανάδοχος. 

 

Β5.5 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 

πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον 

δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα 

στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και 

οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 

παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 

υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο 

Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής 

του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 

τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 

διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, 

τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» 
 

 

 
 

  

 

Σελίδα 92 από 125 

 

 
 

 

Β5.6 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - στοιχεία και κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 

δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που 

μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή 

του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή  κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης.  

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 

παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους 

μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι οποίοι θα είναι 

πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που 

απορρέουν από αυτό. 

 

Β5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 

να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 

διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Αποθήκη Α', 1η Προβλήτα,1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης  

Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για Ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 

………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
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διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. 

για το Τμήμα ......... του Έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής 

αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 

για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 

μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Αποθήκη Α',1η Προβλήτα, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης  

Ναυάρχου Βότση 3, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για Ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για το Τμήμα..........(συμπληρώνετε τον Α/Α και τον 

τίτλο του Τμήματος) του Έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
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περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 

σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 

μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 
Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 

Ρόλος και 

Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – έως) 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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Γ3. Υποδείγματα Πίνακων Οικονομικής Προσφοράς Ανά Τμήμα  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  11:: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 

Συνολική 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

1. Υπηρεσίες Οργάνωσης των εκθέσεων/δράσεων καθώς και 
υπηρεσίες γενικής οργάνωσης του έργου για τη 
PHOTOBIENNALE σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4.  

   

2. Υπηρεσίες συντονισμού παραγωγής και υπηρεσίες 
υποστήριξης των εργασιών διαχείρισης του εκθεσιακού και 
άλλου υλικού για κάθε μία από τις εκθέσεις / δράσεις της 
PHOTOBIENNALE σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4. 

   

3. Υπηρεσίες Έρευνας και  γενικής επιμέλειας ενημερωτικού 
υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράγραφο Α.4. 

   

4. Υπηρεσίες μεταφράσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4. 

   

5. Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράγραφο Α.4. 

   

6. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πράγραφο Α.4. 

   

7.  Υπηρεσίες ενοικίασης, τοποθέτησης, διαχείρισης και 
αντικατάστασης εξοπλισμού 

   

Α/Α Είδος Εξοπλισμού (σύμφωνα με 
την Παράγραφο Α.4) Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

7Α       

7Β       

7Γ       

……       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Αριθμητικώς    

2. Ολογράφως     

Η Προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 4 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………… 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  22:: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 

Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου  Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

1. Οπτική Ταυτότητα Τμχ 1     

2. 

Γραφιστικός σχεδιασμός 
4σέδλιδου φυλλαδίου (flyer) 
εκθέσεων του κεντρικού 
προγράμματος  

Τμχ 10     

3.  

Εκπτύωση 4σέδλιδου 
φυλλαδίου (flyer) εκθέσεων 
του κεντρικού προγράμματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4. 

Τμχ 10.000  
(1.000 τμχ Χ10)  

    

4. 
Γραφιστικός σχεδιασμός 
προωθητικών banners γενικής 
σήμανσης  

Τμχ 10     

5. 

Εκτύπωση προωθητικών 
banners γενικής σήμανσης 
διαστάσεων 0,80 Χ 2,00 μέτρα 
(16 τ.μ. κατ’ελάχιστο)  

Τμχ 10     

6. Γραφιστικός σχεδιασμός 
υλικού σήμανσης Τμχ 10     

7. 
Εκτύπωση υλικού σήμανσης 
διαστάσεων 1,50 Χ 2,00 μέτρα 
(35 τ.μ. κατ’ ελάχιστον)  

Τμχ 10     

8. 
Γραφιστικός σχεδιασμός 
banners εξωτερικού χώρου 
σημανσης  

Τμχ 10     

9. 

Εκτύπωση και εγκατάσταση 
banners ενημέρωσης 
εξωτερικού χώρου διαστάσεων 
1,00 Χ 2,00 μέτρα (20 τ.μ. κατ’ 
ελάχιστον) 

Τμχ 10     

10. 
Σχεδιασμός γραφικών για 
εσωτερικούς και υπαίθριους 
χώρους  

Τμχ 20     

11. 
Γραφιστικός σχεδιασμός 16-
σέλιδου πολυθεματικού 
οδηγού  

Τμχ 1     

12. 

Εκτύπωση  16-σέλιδου 
πολυθεματικού οδηγού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4. 

Τμχ 20.000     

13. Γραφιστικός σχεδιασμός 
αφίσας Τμχ 2     

14. 
Εκτύπωση μίας (1) αφίσας 
35Χ50cm σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πράγραφο Α.4. 

Τμχ 500     



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
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Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου  Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

15. 
Εκτύπωση μίας (1) αφίσας 
50X70cm σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πράγραφο Α.4. 

Τμχ 250     

16. 
Γραφιστικός σχεδιασμός 
καταλόγου PhotoBiennale 
264 σελίδων 

Τμχ 1     

17. 

Εκτύπωση Καταλόγου 
PhotoBiennale 264 σελίδων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πράγραφο Α.4. 

Τμχ 1000     

18. 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη 
λογισμικού για διαδραστικά 
αντικείμενα όπου θα 
παρουσιάζονται οι δράσεις της 
διοργάνωσης  

Τμχ 2     

19. Καταχωρήσεις στον Ελληνικό 
Τύπο (1/4 σελίδας)  

Καταχωρή
σεις 3     

20. Ιστοσελίδα PhotoBiennale Τμχ 1     

21. Web Marketing     

22. QR code εκθεμάτων     

23. Web documentaries  Τμχ 5     

24. Υπηρεσίες Δημοσιότητας & Γραφείου Τύπου      

25. Υπηρεσίες Φωτογράφισης & 
Βιντεοσκόπησης των εκθέσεων  Τμχ 7     

26. 
Σχεδιασμός και παραγωγή 
υφασμάτικων τσαντών 
(38Χ42cm)  

Τμχ 200     

27. Σχεδιασμός και παραγωγή 
μπλουζάκια Τμχ 70     

28. 
Σχεδιασμός και παραγωγή 
πλέξιγκλας (13Χ18cm) με 
εσωματωμένες φωρογραφίες 

Τμχ 30     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Αριθμητικώς    

2. Ολογράφως     

 

Η Προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 4 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………… 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  33:: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ PHOTOBIENNALE» 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας   

Αριθμός 
Ατόμων / 

Διαδρομών/ 
Εισητηρίων 

Μέσο 
κόστος/ 

άτομο/διαν
υκτέρευση 
χωρίς ΦΠΑ 

(Ευρώ)  

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική 
Τιμή με 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

1. Παροχή ελαφριού φαγητού (finger 
food) για τρείς (3) δράσεις  

225  
(75 Χ 3)     

2. Παροχή 6 γευμάτων / δείπνων  120  
(20 Χ 6)      

3.  Παροχή 20 γευμάτων / δείπνων 120  
(6 Χ 20)      

4. 
Παροχή φιλοξενίας σε ξενοδοχεία 4 
ή 5 αστέρων, σεδίκλινα δωμάτια, με 
παροχή πλήρες πρωινού  

100 
διανυκτερεύσ

εις  
    

5. Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
λεωφορείο  (εντός Ελλάδας)  

3     
διαδρομές     

6.  
Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
τρένο  (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, μετ’ 
επιστροφής) 

8      
διαδρομές     

7. 

Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
αεροπλάνο, από χώρες της Ευρώπης, 
μετ’ επιστροφής 
(συμπεριλαμβανομένης και της 
Ρωσίας) 

20 εισιτήρια      

8. 
Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
αεροπλάνο, από άλλες χώρες εκτός 
Ευρώπης, μετ’ επιστροφής 

4            
εισιτήρια     

9. Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
ταξί εντός της πόλης 10 διαδρομές      

10. 

Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
ταξί εντός του νομόυ 
(συμπεριλαμβάνονται και οι 
διαδρομές από και προς το 
αεοροδρόμιο)  

20  
διαδρομές     

11. 
Παροχή υπηρεσίων μετακίνησης με 
mini bus, χωριτηκότητας 50 ατόμων, 
για 3 ημέρες Χ 12 ώρες / ημέρα 

1 mini bus     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1. Αριθμητικώς    

2. Ολογράφως     

Η Προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 4 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………… 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  44:: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

1. Αρχιτεκτονικός & συμβουλευτικός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση 
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 
Α.4. 

   

2. Ενοικίαση και Τοποθέτηση panels ή άλλης υποδομής παρουσίασης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Α.4. 

   

3. Ελαιοχρωματιστικές εργασίες επί των panels ή άλλου υλικού 
υποδομής παρουσίασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Παράγραφο Α.4. 

   

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες για τον καλύτερο φωτισμό των panels και 
κατ’ επέκταση του ίδιου εκθεσιακού υλικού ή άλλου υλικού 
υποδομής παρουσίασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Παράγραφο Α.4. 

   

5. Τοποθέτηση και αποκαθήλωση εκεθσιακού υλικού σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Παράγραφο Α.4. 

   

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 
με ΦΠΑ 
(Ευρώ) 

6. Υπηρεσίες και υλικά συσκευασίας 
εκθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Παράγραφο Α.4. 

400 τμχ.     

7. Μεταφορά εκθεσιακού υλικού εντός 
της πόλης της Θεσσαλονίκης  

20 
διαδρομές     

8. Μεταφορά εκθεσιακού υλικού από 
Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με 
επιστροφή  

4  
διαδρομές 

    

9. Μεταφορά εκθεσιακού υλικού από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  προς 
Θεσσαλονίκη με επιστροφή 

4  
διαδρομές 

    

10. Ξυλοκιβώτια για μεταφορά 
εκθεμάτων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Παράγραφο Α.4. 

20 τμχ.     

11. Υπηρεσίες και υλικά 
επανασυσκευασίας εκθεμάτων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Παράγραφο Α.4. 

400 τμχ.     
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Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 

Τιμή 

χωρίς 

ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 

με ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

12. Υπηρεσίες και υλικά από-συσκευασίας 
εκθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Παράγραφο Α.4. 

400 τμχ.     

13. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 
(courier) εσωτερικού  

40 
μεταφορές      

14. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 
(courier) εξωτερικού 

20 
μεταφορές     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Αριθμητικώς    

2. Ολογράφως     

 

Η Προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 4 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………… 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  55:: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

Τελική Τιμή 

με ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

1. Ψηφιοποίηση μεμονομένων 
φωρογραφικών έργων σε υψηλή 
ανάλυση ( 6.300 ppi για 24Χ36, 3.200 
ppi για 6Χ6 και 2.040 ppi για 
10Χ12,5, row ή tiff) για εκτυπώσεις 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους  

500 
κατ’ελάχιστον     

2. Ψηφιοποίηση μεμονομένων 
φωρογραφικών έργων σε χαμηλή 
ανάλυση ( 72 ppi)  

2.000 
κατ’ελάχιστον     

3. Επεξργασία εικόνας και χρώματος       

4.  Εκτύπωση εκθεσιακού υλικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Παράγραφο Α.4. 

200 τ.μ.       
κατ’ελάχιστον     

5. Υπηρεσίες παρουσίασης εκθεσιακού 
υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Παράγραφο Α.4. 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Αριθμητικώς    

2. Ολογράφως     

 

Η Προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 4 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………… 
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Γ4. Σχέδιο Σύμβασης 

  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ..........................................  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ................................................. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE- 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

 

 

 

στο πλαίσιο της Πράξης: 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ …………… ΜΕ ΦΠΑ  
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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …/.../2013, ημέρα …………., μεταξύ αφενός του .................... 

που εδρεύει στην οδό………….. εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..................... και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας 

με την επωνυμία ……………………… που εδρεύει στην οδό ………………………………….. 

εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή με την ……………….. απόφαση Διακήρυξης («η Διακήρυξη») και 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η 

Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του: 

Τμήματος ............................................................του Έργου: 

 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

στο πλαίσιο της Πράξης: 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 

παρόν άρθρο: 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 

των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
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Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 

επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν 

να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 

Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 

εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη 

για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα 

παραρτήματά της 

Συμβατικό τίμημα

 

: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι ......................................... 

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και 

όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 
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Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου 

στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 

Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 

τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:   Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Διεύθυνση: ………………….. 

Τηλέφωνο: …………….. 

FAX: …………………………. 

Email: ………………………… 

Για τον Ανάδοχο: ……………………………… 

Διεύθυνση: …………………………………… 

Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 

Τηλ………………..   fax: …………………… 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 

βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 

ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 

γραπτή. 
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Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης 

θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδικότερα:  

6.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 

αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 

πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή 

στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του 

παρόντος Έργου. 

6.2 Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και 

διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

6.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 

οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 

εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

6.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους 

που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε 
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άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 

Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

6.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις 

άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση 

υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 

δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, 

σε Τράπεζα ή προμηθευτή της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόνο για 

ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα 

του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/ συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η 

τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική 

Αρχή. 

7.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 

όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

8.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 

που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 
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8.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

8.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και 

παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

8.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου 

υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη 

τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. H Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει 

εντός 10 (δέκα) ημερών για τη συμφωνία ή μη αναφορικά με την αλλαγή του 

υπεργολάβου. Αν δεν απαντήσει ο Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στην αλλαγή του 

υπεργολάβου.  

8.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου 

που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα 

που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη, το 

οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 30 ημερών. Ο αντικαταστάτης θα πληροί τα 

κριτήρια που θέτει η Διακήρυξη του παρόντος έργου. 

8.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με προηγούμενη όχληση είκοσι (20) 

εργασίμων ημερών να ζητήσει από τον Ανάδοχο να ματαιώσει τη συγκεκριμένη 

υπεργολαβία εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο Ανάδοχος δεν 

προβεί στη ματαίωση αυτή, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 
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Σύμβασης. 

 

Άρθρο 9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 

σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της 

και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 

την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους 

χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση 

που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός 

εργασίμων ημερών και ωρών. 

11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 

εκτελείται το Έργο. 

11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 

υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 
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Άρθρο 12. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 

πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. 

 

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής 

ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά .... μήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλομένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 

αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, 
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φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

15.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή 

επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

15.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 

εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους 

του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

16.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων 

που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

16.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 

μέρους του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της 

Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι 
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πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 

 

Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης 

και διαρκεί για μέχρι και τέσσερις (4) Μήνες. 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται σε Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την 

προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων 

άρθρων. 

 

Άρθρο 19. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

19.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις 

περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 

αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Εννοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν δικαιούται να προβαίνει σε 

σύντμηση του χρονοδιαγράμματος ή των επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 

σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, ενώ η μετάθεση δεν μπορεί να 

υπερβεί το διάστημα των 10 εργασίμων ημερών, εκτός κι αν ο Ανάδοχος συναινεί σε 

μετάθεση για μεγαλύτερο διάστημα. 

19.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 

στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 

καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 

περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 

προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα 

μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας 

πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή 
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η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά - 

εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 

αναδρομική ισχύ. 

19.3 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης 

είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις 

καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο 

Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των 

επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του 

Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος 

μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, 

τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

19.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 

κυρώσεις. 

 

Άρθρο 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Η ΕΠΠ προβαίνει σε φάσεις παραλαβής σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα 

(10) ημερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το 

σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής. 

Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα 

αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 μέρες) και να 

ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η 

Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός 15 

ημερών εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν 

διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει 
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άπαξ όλες τις παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 

 

Άρθρο 21. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

21.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή 

των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 19, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από 

άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

21.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική 

Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 22. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν 

στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει 

να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 

22.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται 

αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα 

με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Άρθρο 23. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

23.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 
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παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 

μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

23.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, υλικών 

κλπ. μέχρι την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής 

του Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

23.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω  μεταβιβάζεται 

αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η 

αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 

απορρέουν από αυτό. 

23.4 Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη 

αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο 

Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην έκταση και υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που ο αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην αντίστοιχη 

άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού αυτού παραμένει 

στους νόμιμους δικαιούχους. 

23.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή 

πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων 

τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή 

όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 

ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας 

αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 

αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο:  
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE – 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»,   

στο πλαίσιο της Πράξης: «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» 
 

 

 
 

  

 

Σελίδα 120 από 125 

 

 
 

 

περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την 

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή 

εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 

δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 

μέσου.  

 

Άρθρο 24. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες 

τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται 

οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή 

κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη 

και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

25.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη 

όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της 

Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με 

την υλοποίηση του Έργου έξοδα. 

25.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 

γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, 

τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για 

τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

25.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 
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που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του 

οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από 

αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 26. ΤΙΜΗΜΑ 

26.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 

ποσό των ……………..συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

26.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

27.1 Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα 

καταβάλλεται σε αυτόν τμηματικά με την χορήγηση, εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών, του συμβατικού τιμήματος του Έργου έπειτα από την παραλαβή των σχετικών 

παραδοτέων της αντίστοιχης φάσης υλοποίησης. 

27.2 Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

27.3 Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου 

που θα έχει παραληφθεί. 

27.4 Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής  

Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 

 

Άρθρο 28. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου 

όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή 

μερών του Έργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή 

τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

29.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των 

συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 

29.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας 

της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

29.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 

εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 
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β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 

καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) 

και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος 

ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

29.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 

σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

29.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 

παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.  

29.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της 

Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, 

λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό. 

 

Άρθρο 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

30.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά 

προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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30.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 

προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 

Άρθρο 31. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

31.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

31.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει 

και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 

αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

32.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο. 

32.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ 

τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ 

αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών 

32.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

Ελληνικής νομοθεσίας και επιλύεται διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΚΠολΔ (άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου ρητά 

συμφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους. 
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Άρθρο 33. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

33.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου 

συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για την 

ανόρθωση της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε 

αποθετικής ζημίας τους. 

33.3 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 

έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 

33.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη 

παράβαση, και μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 
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