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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοιχτό 

Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή 

Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης 

περιοχών με στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή 

εφαρμογής του προγράμματος» 

 

Το Έργο εντάσσεται ως Υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και προβολή κοινών 

θρησκευτικών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδος – Βουλγαρίας και τουριστική 

αξιοποίησή τους», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

INTERREG IIIA/ PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα – Βουλγαρία», Μέτρο 3.3 «Ανάδειξη και 

προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων», Κατηγορία Πράξεων 3.3.2 «Δράσεις για την 

ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (25%) και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (75%). 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του προκηρυσσόμενου Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

26.775,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19%), το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την 

υποβολή προσφορών. 

 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής ίσης 

τουλάχιστον προς το 5% του προϋπολογισμού του Έργου, με ΦΠΑ. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως 07/07/2008 και ώρα 13:00 (καταληκτική 

ημερομηνία του Διαγωνισμού), στα γραφεία του Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

π. Γρηγόριος –Τηλέμαχος Σταμκόπουλος 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου «Ανάδειξη και προβολή 

κοινών θρησκευτικών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδος – Βουλγαρίας και τουριστική 

αξιοποίησή τους» το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

INTERREG IIIA/ PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα – Βουλγαρία», Μέτρο 3.3 «Ανάδειξη και 

προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων», Κατηγορία Πράξεων 3.3.2 «Δράσεις για την 

ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (25%) και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (75%), προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο 

Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου 

για το Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με στοιχεία 

θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος» το οποίο αποτελεί και το Έργο του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μελέτη αποσκοπεί στα εξής: 

 Καταγραφή και αποτύπωση των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων και διαδρομών 

στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας – Βουλγαρίας 

 Ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων 

 Διαρκή ενδυνάμωση των δομών υποστήριξης 

 Τεκμηρίωση του έργου και διασφάλιση της εγκυρότητας του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής του 
 
1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάδειξης και 

τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 

διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

 
Η υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

1. Καταγραφή των κοινών θρησκευτικών και πολιτιστικών στοιχείων και διαδρομών 
2. Προϋποθέσεις ανάδειξης και ανάδειξη του κοινού πολιτιστικού υπόβαθρου 

 Υλικά και άυλα μέσα ανάδειξης 

 Φυσικά μέσα 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

3. Προϋποθέσεις τουριστικής αξιοποίησης 
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4. Περιορισμοί 
5. Προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των δομών υποστήριξης – πρόγραμμα δράσης 

6. Δυνατότητες δικτύωσης με το τουριστικό κύκλωμα 
7. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
8. Προτάσεις υλοποίησης 

 
Παραδοτέα του Έργου ορίζονται: 1 μελέτη 

Η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της μελέτης ανέρχεται σε  5 μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 

 
1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προκηρυσσόμενου Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

26.775,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19%), το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την 

υποβολή προσφορών.  Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από την ανωτέρω θα απορρίπτεται. 

 
1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Το συνολικό τεύχος προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

ΕΡΓΟ: «Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 

διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο 

Παλαμάς»της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Ο ενδιαφερόμενος που έχει δικαίωμα συμμετοχής βάσει του 

Άρθρου 4.1 της παρούσας Προκήρυξης και υποβάλλει 

προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή 

δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Διαγωνιζόμενο – που 

μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου ή 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, ή στην περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο 
«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
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ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: Το πρόσωπο που ο Διαγωνιζόμενος με δήλωσή του στην 

οποία θα περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του, ορίζει ως 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Διαγωνιζόμενο. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο παρόν 

Διαγωνισμός και θα υπογράψει σχετική σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η 3μελής Επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού και η οποία θα έχει τη συνολική ευθύνη 

διενέργειάς του.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποτελείται 

από τρία μέλη – εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος «Άγιος 

Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση 

της Κατακύρωσης. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Η ομάδα εκπροσώπων που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία θα εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην 

εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των 

εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και θα έχει 

την ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης της Σύμβασης και του 

ελέγχου της ποιότητας και της παραλαβής των Παραδοτέων 

του Έργου. 

 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο 
«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

2.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 205/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005. 

 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Τεύχος της Προκήρυξης και 

διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης.  

Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο 
«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

3.1 ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το Τεύχους Προκήρυξης από την ιστοσελίδα του 

Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 397700, 

Φαξ: 2310 397773, πληροφορίες: κ. Χρήστος Χατζημλάδης).   

 

3.2 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο ή συσκευασία, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν από τους ίδιους ή νόμιμους 

εκπροσώπους τους την 07/07/2008 και ώρα 13.00, στα γραφεία του Εκπαιδευτικού & 

Πολιτιστικού Ιδρύματος  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

(Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 397700, Φαξ: 2310 397773). Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να περιέλθουν ομοίως έως 

την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες. 

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07/07/2008 και ώρα 13.30, στα γραφεία του 

Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα 65). 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο 
«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 

και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

 φυσικά και νομικά πρόσωπα – φορείς, 

 ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, 

 συνεταιρισμοί, 

 κοινοπραξίες, 

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά στις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν και τα κάτωθι: 

 Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε προσώπου και οι ενέργειες που θα αναλάβει να υλοποιήσει στο πλαίσιο του 

Έργου. 

 Όλα τα πρόσωπα θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.  Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται ως προς αυτό εφόσον κατακυρωθεί σε αυτήν η 

σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 Η συμμετοχή ενός υποψηφίου Αναδόχου στο Διαγωνισμό σε περισσότερες από 

μία υποβαλλόμενες προσφορές Διαγωνιζόμενων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων 

των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος 

υποψήφιος Ανάδοχος. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο 
«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με 

στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 

ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
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4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται:  
 

(1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
  
 (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της 
χώρας εγκατάστασής τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (1) και (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος από τον διαγωνισμό. 
 
4.2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με τη φερεγγυότητα – επαγγελματική 
δραστηριότητα - τεχνικές δυνατότητες των υποψηφίων 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδείξουν, κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης και εντός της ίδιας προθεσμίας της παρ. 4.2.1, ότι πληρούν τις παρακάτω 
αναφερόμενες προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική 
δραστηριότητα, και τις τεχνικές τους δυνατότητες, προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 
ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 
μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
 

β. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του Έργου.  Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας.  Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ 

των συμμετεχόντων να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
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πρέπει να καταθέσει το «Προφίλ Αναδόχου», στο οποίο θα περιγράφεται συνοπτικά η 

επιχειρηματική οργάνωση, δομή, δραστηριότητα και οι υποδομές του υποψήφιου Αναδόχου.  

Τα στοιχεία που θα πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφονται είναι: 

 Στοιχεία του προσφέροντος: όνομα/ επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

όνομα του αρμόδιου εκπροσώπου για την προσφορά. 

 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής: νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος 

δραστηριοτήτων. 

 Περιγραφή του αντικειμένου και του χρονικού διαστήματος 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης με ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό και τη 

συνάφεια σε παρόμοια έργα που έχουν υλοποιηθεί. 

 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που θα διαθέσει 

ο Διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση του Έργου, ώστε να αποδεικνύεται η 

δυνατότητα έγκαιρης και άρτιας εκτέλεσης του Έργου. 

Στην περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, τα ανωτέρω στοιχεία θα περιγράφονται για κάθε 

μέλος που συμμετέχει στην ένωση/ κοινοπραξία. 

 

γ. Να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση συναφών μελετών.  Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει την «Τεκμηρίωση Εμπειρίας», στο οποίο θα τεκμηριώνεται 

η ειδική εμπειρία μέσα από την παρουσίαση επιτυχώς ολοκληρωμένων έργων συναφών με το 

προκηρυσσόμενο.  Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας με έργα, συναφή με το αντικείμενο 

του συγκεκριμένου Έργου, τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος τα τελευταία 3 έτη.  Ο 

πίνακας περιγραφής των έργων θα έχει την κάτωθι μορφή: 

 

Πίνακας: Τεκμηρίωση Ειδικής Εμπειρίας  

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
(ΑΡΧΗ-
ΛΗΞΗ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

       
επιτυχής 

ολοκλήρωση/ 
σε εξέλιξη 

 

Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες υποψήφιων Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα 

πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση/ κοινοπραξία. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι προσφέροντες θα κληθούν να 
υποβάλλουν μόνο κατά το στάδιο της κατακύρωσης  
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ΝΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 
ΦΟΡΕΑΣ Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  

«Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

 
 

 13

4.2.3 Προσφορά ενώσεων  
 
Η ένωση φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 
 
 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
 Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 
 Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
4. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 
 
 
4.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.3.1 Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 7.2.1 του παρόντος. 
 
 β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 
 - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της 
χώρας εγκατάστασής τους και ότι θα εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού  
 - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων  
 iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της ενότητας 4.2.2 του παρόντος  
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γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
i. Να δηλώνεται  ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του Έργου (σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών θα πρέπει να 
ισχύει για κάθε μέλος).  Επίσης, ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.   
ii. Να δηλώνεται ότι διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση συναφών μελετών 
(σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών θα πρέπει να ισχύει για κάθε μέλος).   
 
 δ. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
5. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

5.1 ΓΛΩΣΣΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς 

όρους που θα αναφέρονται (όπου απαιτείται) και στην αγγλική. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

Διευκρινίζεται ότι όσα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών του παρόντος 

Διαγωνισμού δεν υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, θα υποβληθούν συνοδευόμενα με 

επικυρωμένες μεταφράσεις. 

 

5.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για 120 ημέρες, από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.3 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

 

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Προκήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με  προϋπολογισμό μεγαλύτερο του «Έργου».   
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση προς τρίτους για 

οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους, τους οποίους ενδεχομένως 

να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. 

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

απαράδεκτη. 

Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται στην 

προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο 

αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου.  Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της 

Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών. 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως 

αντιπροσφορές.   

 

5.4 ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (1 πρωτότυπο & 1 αντίγραφο) στα γραφεία του 

του Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 397700, 

Φαξ: 2310 397773) είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο. 

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή 

συσκευασία, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την εξής ένδειξη: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με στοιχεία 

θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή 

εφαρμογής του προγράμματος» 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 117/02-07-08 

Αναθέτουσα Αρχή 

Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ιεράς 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07/07/2008 
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Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα.  Το Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» ουδεμία 

ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 Τα Δικαιολογητικά της προσφοράς, (1 πρωτότυπο και 1 ακριβές αντίγραφο) σε 

ξεχωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς (1 πρωτότυπο +1 ακριβές αντίγραφο), 

με ποινή αποκλεισμού, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (1 πρωτότυπο και 1 ακριβές αντίγραφο), σε 

ξεχωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο 

και στο εσωτερικό κάθε φύλλου, ενώ το αντίγραφο θα φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» 

μόνο στο εξώφυλλο. 

 

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, της Οικονομικής Προσφοράς και της Τεχνικής Προσφοράς 

θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Αν τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται σε ξεχωριστό 

φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις όμοιες με εκείνες του κυρίως φακέλου. 

 

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 Διαγωνιζόμενο.  Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
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Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

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

Διαγωνιζόμενους να αναφέρουν σε ξεχωριστό πίνακα τις συντομογραφίες αυτές με την 

εξήγηση της έννοιάς τους. 

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 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 όρους της 

Προκήρυξης ή της προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

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

Διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  Οι διευκρινίσεις των Διαγωνιζόμενων πρέπει 

να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

5.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά» πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσφορά του 

υποψηφίου σε ευρώ, διάρκεια ισχύος και το ποσοστό της έκπτωσης, εάν υπάρχει. 

 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε 

να γίνεται πλήρως κατανοητή η τεχνική προσέγγιση του έργου, η μεθοδολογία υλοποίησης, η 

οργάνωση και η δομή της ομάδας έργου. 
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Οι ενότητες της Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να προσφέρουν τη 

δυνατότητα αξιολόγησης των Διαγωνιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 

και με τους συντελεστές βαρύτητας του σχετικού πίνακα. 

 

Τα παρακάτω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων 

που ο Διαγωνιζόμενος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του.  Όπου κρίνεται 

σκόπιμο, μπορούν να υποβληθούν και τα αντίστοιχα στοιχεία των συνεργατών και 

υπεργολάβων ώστε αντιστοίχως να συν-αξιολογηθούν. 

 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 

 

 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

Στην ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Διαγωνιζόμενος σκοπεύει να 

προσεγγίσει το Έργο.  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση 

των απαιτήσεων του Έργου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη. 

- Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση 

του Έργου.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την 

προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά στις διαδικασίες διαχείρισης Έργου 

και διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων. 

- Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του Έργου, σε 

δραστηριότητες και πακέτα εργασίας. 

- Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου, όπως 

αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του Διαγωνισμού και 

την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του Διαγωνιζόμενου. 

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου. 

 

 Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου 

Στην ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης του Έργου. 

- Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της 

Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι του Εκπαιδευτικού & 

Πολιτιστικού Ιδρύματος «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», της θέσης του 

καθενός στο οργανωτικό σχήμα, επακριβή περιγραφή των καθηκόντων του 

σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών 
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που περιγράφονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου καθώς και τη 

χρονοαπασχόληση του καθενός στο Έργο. 
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6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη.   

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των Διαγωνιζόμενων. 

 Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών. 

 Ελέγχονται και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά 

που περιέχουν οι φάκελοι. 

 Μονογράφονται και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών. 

Μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η πρώτη και η τελευταία σελίδα 

των προσφορών ή των τμημάτων αυτών. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και στη συνέχεια τοποθετούνται 

όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος υπογράφεται από την Επιτροπή και 

παραδίδεται με τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές στο Εκπαιδευτικό & 

Πολιτιστικό Ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», προκειμένου να 

αποσφραγισθούν την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

 Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

Διαγωνισμού. 
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6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του 
επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η 
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς 
την βαθμολογία της.  

 
          Τιμή προσφοράς 

Λ  =  ------------------------------------------ 
        Συνολική βαθμολογία 

 
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 70% 

Α.1 Μεθοδολογία Προσέγγισης – Κατανόηση 

απαιτήσεων  Έργου 

20% 

Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου-

Παραδοτέα 

50% 

A.3 Διασφάλιση ποιότητας έργου 30% 

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 30% 

Β.1 Επάρκεια του Υπευθύνου έργου 35% 

Β.2 Οργάνωση & διοίκηση του έργου 65% 
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6.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών και των προσφορών, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 

αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην πρώτη θέση 

περισσοτέρων της μίας προσφορών, για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς από 

οικονομική άποψη πραγματοποιείται διαπραγμάτευση, μετά από σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

 Έλλειψη οποιουδήποτε απαιτούμενου δικαιολογητικού. 

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλογής. 

 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους  της 

Προκήρυξης. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη. 
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7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

7.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, επίσημη 

γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική.  Το σύνολο των εγγράφων 

που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτός θα 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 Την περιγραφή της υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής 

 Την τιμή 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης υπηρεσίας 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

 Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχών 

διαφορές 

 Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 

προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών. 

 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή  όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής. 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της υπηρεσίας και στην ποιότητα που 

περιγράφεται στη σύμβαση. 

 Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

7.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

7.2.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
 α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ 
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει: 
 Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο του «Μελέτη ανάδειξης 
και τουριστικής αξιοποίησης περιοχών με στοιχεία θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του προγράμματος» 
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 
 δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 
είναι: 
 (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει το ορισμένο ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ιδρύματος «Άγιος Γρηγόριος  
ο Παλαμάς» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης προς το οποίο και απευθύνεται 
 (2) ο αριθμός της διακήρυξης 
 (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
 (4) η ημερομηνία έκδοσης της 
 (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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7.2.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά 
την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τη συμβατική λήξη του έργου. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την 
εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Τράπεζα:  ……… 

Κατάστημα:  ……… 

Ημερομηνία έκδοσης: ……… 

Ευρώ:   ……… 

Προς:  Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» 

της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης  

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ……… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ……… Ευρώ, υπέρ της Εταιρίας ………, οδός ………, αριθμός ……… (ή σε περίπτωση 

ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………, (2) ………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης εταιριών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ……… για την 

εκπόνηση του έργου ……… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……… Προκήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας (ή σε περίπτωση ένωσης των εν λόγω 

εταιριών) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Τράπεζα:  ……… 
Κατάστημα:  ……… 
Ημερομηνία έκδοσης: ……… 
Ευρώ:   ……… 
Προς:  Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» 

της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ……… 

 

Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ’ εσάς, ανεπιφύλακτα και  

ως πρωτοφειλέτες για τον ……… (ακριβής διεύθυνση) και στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός που έγινε στις …./…./2008 για την από μέρους αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα 

με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης που συνάφθηκε με την 

ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσιών, υποσχόμαστε δε και 

είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την έγγραφη πρόσκλησή σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των 

ΕΥΡΩ ……… (αριθμητικά και ολογράφως), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο 

κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλαμε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς 

από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή όρων της 

σύμβασης. 

 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε, απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική  για 

μας που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε αμέσως, σε την πρόσκλησή σας, το ποσό 

της εντολής σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις 

του διαγωνιζομένου παρέχοντα υπηρεσίες, για τον οποίο εγγυόμαστε και, παραιτούμαστε από 

τα ευεργετήματα της δίζησης καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 

853, 855, 862, 863, 867 και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

 

Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την 

επιστροφή της  παρούσας και με την έγγραφη γι’ αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου που βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι  …………………………….. (σ.σ. ο χρόνος θα καθορίζεται με τη διακήρυξη 

ή τη σύμβαση και πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο διάρκειας της σύμβασης). 
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