
 

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania 

via the  Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020” 

 

 

  
        

ΔΗΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

  SMENSWICT        

    

 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  «Δαπάνες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων - εκδηλώσεων 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας  της πράξης 

SMENSWICT » 

Προϋπολογισμός: 16.999,98 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%) 

Κ.Α.    69.7425.005 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

  

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Για την ανάθεση 

«Δαπάνες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων - εκδηλώσεων  

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας  της πράξης SMENSWICT » 

C.P.V.  79952000-2  Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

Της πράξης 

«SMENSWICT»  

«SMART ENERGY SAVING, ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN PUBLIC BUILDINGS BY USING 

ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) AND BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS 

(BMS)», 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας  

μέσω του προγράμματος Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020” 
 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   
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1. Σκοπιμότητα: 
Οι υπηρεσίες της παρούσας αφορούν στην υλοποίηση παραδοτέων του πακέτου εργασίας  ΠΕ2:  Πληροφόρηση 
και Δημοσιότητα (Information and Publicity ) που είναι επιφορτισμένο με το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης του έργου καθώς και του πακέτου εργασίας ΠΕ4 
Δικτύωση με στόχο τη δικτύωση με άλλους φορείς και την ανάπτυξη συνεργασιών στην κοινότητα στοχεύοντας 
στη γνωριμία και τη διασύνδεση του προγράμματος με άλλους φορείς   

 

Μεθοδολογία:  

Προβλέπονται οι κάτωθι υπηρεσίες  

 

ΠΕ2:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (INFORMATION AND PUBLICITY) 

Παραδοτέα  

 

D2.3.2 Συνέδριο δημοσιότητας (Publicity Conference) 

Αφορά στην προώθηση της πράξης    SMENSWICT, την ενημέρωση των ομάδων στόχων και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού 

Περιλαμβάνει  
• το κόστος διοργάνωσης (κόστος ομιλητών, τροφοδοσίας, τεχνική υποστήριξη, έξοδα διοίκησης κ.λπ.)  
• προώθηση του συνεδρίου. 
• σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού 
• προετοιμασία παρουσιάσεων,  
• επικοινωνία με τους δικαιούχους,  
• catering (καφές/αναψυκτικά/βουτήματα) για περίπου 50  άτομα 
• φωτογράφιση, 
• παρακολούθηση, τεχνική υποστήριξη,  
• γραμματειακή υποστήριξη 

Μονάδα μέτρησης: Εκδήλωση  

 

D2.3.5  Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Local Awareness Event) 

Αφορά στη διοργάνωση  εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας,  απευθυνόμενη στις 
ομάδες-στόχους και τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας, 
προκειμένου να αναλύσει και να εξηγήσει τους στόχους της πράξης  και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Περιλαμβάνει  
• έξοδα του χώρου των εκδηλώσεων,  
• τροφοδοσία και την εκτύπωση του διαφημιστικού υλικού. 
• έξοδα διοργάνωσης,  
• σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού,  
• προετοιμασία παρουσιάσεων,  
• επικοινωνία με τους δικαιούχους,  
• παρακολούθηση, τεχνική υποστήριξη  
• γραμματειακή υποστήριξη 

Μονάδα μέτρησης: Εκδήλωση 

ΠΕ4:  ΔΙΚΤΥΩΣΗ (NETWORKING) 

Παραδοτέα 
 
D4.3.1   Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για μαθητές (Educational Events  for pupils) 

Αφορά στη διοργάνωση τριών (3) εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση των μαθητών  σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ 

Περιλαμβάνει 
• κόστος διοργάνωσης (κόστος ομιλητών, εκπαιδευτικό υλικό, catering, τεχνική υποστήριξη, έξοδα διοίκησης 

κ.λπ.) 
• προώθηση των εκδηλώσεων 

Μονάδα μέτρησης: Εκδήλωση 
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Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 

εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (16.999.98)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατανέμεται ως εξής : 

 

Πακέτο Εργασίας Παραδοτέο Μονάδα Ποσότης Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Αξία 

 (€) 

ΠΕ2:  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(INFORMATION 
AND PUBLICITY) 

D2.3.2 Συνέδριο δημοσιότητας 
(Publicity Conference) 

Εκδήλωση 1,00 4.032,26 4.032,26 

D2.3.5  Εκδήλωση ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης                             
(Local Awareness Event) 

Εκδήλωση 1,00 2.419,35 2.419,35 

ΠΕ4:   

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

(NETWORKING) 

D4.3.1   Εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις για μαθητές 
(Educational Events  for pupils) 

Εκδήλωση 3,00 2.419,35 7.258,05 

Σύνολο  13.709,66 

Φ.Π.Α   24%  3.290,32 

Συνολική αξία  16.999,98 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

Η διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια του έργου με βάση το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία λήξης την 31/08/2021. Η διάρκεια των υπηρεσιών σε περίπτωση ολοκλήρωσης 

του έργου προγενέστερα της προβλεπόμενης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα.  

Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών – επιμέρους παραδοτέων θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της πράξης από τον 

Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη   

 

  Άνω Καλεντίνη      7/5/2020        Άνω Καλεντίνη     7/ 5 /2020 

               Ο Συντάξας        Θεωρήθηκε 

 

 

        ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΡΟΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΧΡΟΝΗΣ 
     ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    (Οικονομολόγος) 
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ΤΕΥΧΟΣ 2 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία αποτελεί «Δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 

118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Προσαρμογή σης 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών 

διατάξεων και, ειδικότερα: 

 

(1) του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ, 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ) και, 

(2) του άρθρου 377 «Καταργούμενες διατάξεις». 

(3) η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων: 

(4) του  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

(5) του N. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

(6) Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 

4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές συμπληρώνουν το Νόμο 

4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του Δήμου και, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις 

του παραπάνω Νόμου: 

(6.1) το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007, 

(6.2) του Π.Δ. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

(6.3) τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

(6.4) η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

(6.5) το άρθρο S3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 

(6.6) ο Ν. 3871/2010 και το ΠΔ, 113/2010, 

(6.7) ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010} με τις τροποποιήσεις του ως ισχύει, για τις διαδικασίες διαφάνειας 

- δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων, 

(6.8) ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος 1, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ οδηγίας για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών. 

(7) Η υπ αριθμ’ 270/2019 (ΑΔΑ: Ω2Ξ7Ω9Ξ-ΙΚ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πράξης 

ένταξης της πράξης: «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 

advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη 

εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και 

ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του προγράμματος χρηματοδότησης INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» 
του Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA ΙΙ CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG 

IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020). 

(8) Η από 05/09/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10)  της Πράξης με τίτλο 

««Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced 

Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη 

εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και 

ακρωνύμιο: «SMENSWICT», και τα συνημμένα παραρτήματα, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου Επιμελητηρίου Άρτας  

της  πράξης    και  της   Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

V-A Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”,  

(9) Η από 07/08/2019 υπογραφείσα  Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership agreement) της Πράξης 
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«SMENSWICT», 

(10) Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ. αριθμ.  97151/27-09-2019 (ΑΔΑ:                                  

ΨΛΕΤ465ΧΙ8-ΦΦΘ) που αφορά την ένταξη στο ΠΔΕ 2019, στη ΣΑΕΠ-518/6  της Πράξης « Smart energy saving, energy 

upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications 

Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής 

αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT»,,  με κωδικό 

2019ΕΠ51860004 ποσού 436.211,52 ευρώ για τον εταίρο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 

(11) H υπ αριθμ’ 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΙΤΩ9Ξ-9Ο1) απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

για την έγκριση προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης 17.000,00 € στον Κ.Α.: 69.7425.005 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 20  . 

(12) Τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη Ανάλυση Παραδοτέων του Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη  

Άρθρο  2ο:  Διάρκεια Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σε 

αυτόν της απόφασης ανάθεσης, 

Η διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια του έργου με βάση το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία λήξης την 31/08/2021. Η διάρκεια των υπηρεσιών σε περίπτωση ολοκλήρωσης του 

έργου προγενέστερα της προβλεπόμενης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα.  

Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών – επιμέρους παραδοτέων θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της πράξης από τον Δήμο 

Γεωργίου Καραϊσκάκη   

Άρθρο 3ο:  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών 

προσώπων, με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης του έργου, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 4 

Άρθρο 4ο:  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή τους, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού,  να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την Τεχνική 
Επάρκεια (τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες): 
i. να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

ii. να έχουν υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την διοργάνωση εκδηλώσεων  

δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών στα πλαίσια Προγραμμάτων  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

 

 

Άρθρο 5ο:  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν ή αποστείλουν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά  ή και με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστηµα Άνω Καλεντίνης, 470 44, Άρτα ) 

κλειστό φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του 

Έργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα, τα ακόλουθα: 
(1) Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης τους 

οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι 

προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

(3) Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό 
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μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής 

οργάνωσης).  

(4) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα,  το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

(5) Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει 

τα ακόλουθα; 

(i) Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζομένου φορέα. 

(ii) Συμπληρωμένο  τον  ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – του 

παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ της παρούσας,  με 

επισυναπτόμενα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ) 

(6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:  

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 

14001 και Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας - OHSAS 18001 ή άλλων ισοδυνάμων για τη 

δραστηριότητα/πεδίο υποστήριξης του Δημόσιου Τομέα,  τα οποία και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

υποβολή της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση 

πιστοποιητικού.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

OΙ υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση, Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν, 4250/2014 αναφορικά 

με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

-  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ, α' 

της παρ, 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 

(πχ πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωμένων «αντιγράφων, 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του Κώδικα Δικηγόρων (ν, 4194/2013), Σημειώνεται ότι δεν Θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του 

Κώδικα Δικηγόρων [ν, 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών  
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      εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και  φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν,  

      4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

Άρθρο 6ο: Ποινικές Ρήτρες- Έκπτωση Αναδόχου 

Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι σχετικές 

παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις 

σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν,4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση ημών 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν 

θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

Άρθρο 8ο:  Τρόπος πληρωμής 

Ειδικότερα οι πληρωμές του αναδόχου θα διενεργηθούν ως κάτωθι:  

8.1   Ποσό  πέντε  χιλιάδων  (5.000,00€),  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  θα  καταβληθεί  κατόπιν παράδοσης  
και  παραλαβής  της  1ης  Αναγνωριστικής  Έκθεσης/  Έκθεσης  Πεπραγμένων  (1ο Παραδοτέο),  κατά  την  οποία  
θα  καταγραφεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  του  έργου  και  θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σχεδιασμού και 
ωρίμανσης των προβλεπομένων δράσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει  και να παραδώσει υπόψη της 
Αναθέτουσας Αρχής, το  εν λόγω 1ο Παραδοτέο εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 
ανάθεσης  

8.2    Η υπόλοιπη αξία σταδιακά με την  πρόοδο υλοποίησης των υπηρεσιών   

Άρθρο 9ο:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν, 4412/2Θ1Θ (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 10ο:  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. 

 

Άρθρο 11ο:  Επίλυση διαφορών, Εφαρμοστέο δίκαιο 

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 υπογράφει. 

 

  

  Άνω Καλεντίνη      7/5/2020        Άνω Καλεντίνη     7/ 5 /2020 

               Ο Συντάξας        Θεωρήθηκε 
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