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Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 73 του π.δ. 30/1996 « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης « ( ΦΕΚ 
21/Α΄/02-02-1996) με βάση τις οποίες « …Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να 
συνιστούν ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και Επιχειρήσεις.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ. 1 του 
ν3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ), σύμφωνα με τις οποίες « …οι αστικές εταιρείες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 
νομαρχιακά διαμερίσματα περιέχονται στις Περιφέρειες ..»  

• Την υπ΄αριθ. 219/2017 απόφαση του ΠΣ. ( ΦΕΚ Β΄ 1229/04-04-2018) με την οποία (α) 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και συντομογραφικά « 
Ο.Π.Α.Φ.», σύμφωνα με το συνημμένο στην ίδια απόφαση σχέδιο, για την προσαρμογή του στις 
διατάξεις του ν. 3852/2010 ( άρθρο 194 επ.) , β) αλλάχθηκε η επωνυμία της και μετονομάστηκε 
σε « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ « και συντομογραφικά 
« Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» και (γ) εγκρίθηκε το συνημμένο και αναφερόμενο στην ίδια απόφαση σχέδιο 
καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και την κωδικοποίηση των άρθρων του. 

• Την υπ΄αριθμ 78/2019 απόφαση του ΠΣ ( ΦΕΚ Β΄ 2371/19-06-2019) Τροποποίηση του 
καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία « 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » και συντομογραφικά 
«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» ως προς τα άρθρα 5 και 8 αυτού. 

 
Τις αποφάσεις: 

• Την υπ' αριθ. (οικ.) 195090/2921/02-09-2019 ( ΦΕΚ 705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 09-09-2019 ) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον « Ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών 

Στερεάς Ελλάδας» 

• Την υπ΄ αριθ. 204072/3050/12-09-2019 ( ΦΕΚ 3538/Β΄/ 20-09-2019 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την « Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» 

• Την υπ' αριθ. 179/2019 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα « 

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019» πίνακα 

συνεχιζόμενων – νέων έργων στα πλαίσια του ΚΑΕ 9899 με τίτλο έργου « Χρηματοδότηση 

Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας» Τομέας « Λοιπές Δαπάνες». 

• Την με αριθ. Πρωτ. 66281/147/13-01-2020 απόφαση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης 

συνολικού ύψους εβδομήντα τρείς χιλιάδες ευρώ ( 73.000,00€ ) για πληρωμή δαπάνης του 

έργου « Επιχορήγηση του ΟΠΑΣΤΕ για την υποστήριξη και λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας 

Πολιτισμού Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ ). 

• Την με αριθ. 216/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τεύχους δημοπράτησης για την Υποστήριξη 

και Λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας» 

 

      

                                                    Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  

                                                                            Για την  

 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

 

 



 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεωργίου Καραϊσκάκη 1 

Πόλη Καρπενήσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 36100 

Τηλέφωνο 22373 50764 

Φαξ 22373 50708 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες1  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.» 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση Διαδικτυακού Τόπου (URL):http://www.pste.gov.gr στην επιλογή 
«Θέλω να δω προκήρυξη» και http://www.diafaniasterea.gr και στο www.kipe.gr  

β) Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες 
μέρες από το Γραφείο του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στη Διεύθυνση Γεωργίου Καραϊσκάκη 1. Περαιτέρω 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την κα Κονιαβίτη Ευδοξία (τηλ. 2237350764) 

 

Είδος διαγωνισμού 

Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερη 
προσφορά.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 ΚΑΕ 9899 « Λοιπές Δαπάνες» 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ όπως περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 1/2019 μελέτη-τεχνικές 
προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .         

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                           
 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/


 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.000,00€ ΦΠΑ: 13.440,00€ ). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη. 

 

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία  του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 
της ΠΕ Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδός Γεωργίου Καραϊσκάκη 1 Τ.Κ.36100 
Καρπενήσι, την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του « Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 
5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 
έγγραφα της σύμβασης.  

1.4 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

69.440,00€ 



 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188)2.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής3 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

                                                           
 
 



 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 



 

 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.3.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι). Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
 
2.3.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

με αναθέτουσα αρχή Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα  10:00π.μ 

2.3.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.3.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 



 

 

2.3.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.3.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.3.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της θα δηλώνει ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς : 

β) Η Επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όπως αυτές 
θα γεννηθούν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο 
τομέα. 

Γ) Η Επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο τις επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό. 

Δ) Δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε  σε σχέση με την παρούσα διακήρυξη. 

Ζ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση. 

Η) Η Επιχείρηση δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση κατά την 
ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Θ) Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου σε περίπτωση ανάδειξης του ως μειοδότη. 

Ι ) Καταστατικό της συμμετέχουσας εταιρείας θεωρημένο για τις Ο.Ε.- Ε.Ε ή το ΦΕΚ σύστασης για 
Ε.Π.Ε. –Α.Ε. από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας 

 Κ) Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

Λ) Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο οικείο Επιμελητήριο και βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό 
Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Μ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση η πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 
και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό αναστολή εργασιών, η άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους η 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.  

Ν) Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενα από αρμόδια αρχή. 

Ξ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων, 
ετερόρρυθμων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση. 



 

 

Ο) Σε περίπτωση συμμετοχής ενώσεων προσώπων π.χ. ( κοινοπραξία ) τα άνω δικαιολογητικά 
οφείλουν να τα προσκομίσουν όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.3.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, “ Τεχνικές Προδιαγραφές- Τιμολόγιο Μελέτης” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υποβάλουν στο Φάκελο  "Τεχνική Προσφορά" 
τα κάτωθι :  

• Υπεύθυνη δήλωση τους ότι θα ικανοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όλους 
τους ειδικούς όρους του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. 

• Συμπληρωμένο το έντυπο τεχνικής προσφοράς του παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης. 

• Τίτλο σπουδών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( πτυχία, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, σεμινάρια ) που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παραγράφου 1 της 
Διακήρυξης.  

• Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συμμετέχοντες 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.3.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής σύμφωνα με το 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ  της διακήρυξης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, γ) 
η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 



 

 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι 

2.3.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 



 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει από 
τη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα γραφεία του Ο.Π.ΑΣΤ.Ε. στην ΠΕ Ευρυτανίας, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στάδια: 

  Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλώνται και σε κάθε 
φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου  η ημερομηνία και η ώρα καταχώρηση. 

 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν μπορούν να 
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετικό αίτημα τους προς την 
Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από τον χώρο της διενέργειας 
και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.  

 Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά. 

3.1.2  Στάδια Αξιολόγησης προσφορών 

 Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στην οποία μπορούν να 
παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά, αυτοπροσώπως η δια του νομίμου εκπροσώπου 
τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Η Αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση 
με την εξής διαδικασία: 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρείς σφραγισμένοι φάκελοι με την 
ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»¨ « 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό ( του κυρίου φακέλου 
προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρείς σφραγισμένοι υποφάκελοι, ο προσφέρων 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν 
κλειστοί στο γραφείο του Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. 
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζεται ο 
υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ο υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά ανα φύλλο.  
Μετά την αποσφράγιση του φακέλου το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που 
έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία η των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους 
σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται 
πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή διενέργειας εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 
αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών  θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού 
 
 
 
 



 

 

3.1.3 Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή Σύμβασης 
 
  Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση προκειμένου να υπογραφεί το σχέδιο σύμβασης για την Υποστήριξη 
και Λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας, που λειτουργεί υπό την ευθύνη της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

69.440,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί 

του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού 

γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και 

ανάλογα με την παράδοση των εργασιών σε μηνιαία βάση.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Ο εντολοδόχος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 

κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

3.1.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται 

για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 3.1.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Περίληψη του Διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. (URL):http://www.pste.gov.gr και στο www.kipe.gr 
Πληροφορίες – Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 τις 
εργάσιμες ημέρες από την κ. Ευδοξία Κονιαβίτη στο τηλέφωνο 2237350764 
 
 3.1.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 
- Κατά της συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδίου 
του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η 
ένσταση κατά της συμμετοχής σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 
- Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο 
βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή 
εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 
- Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους 
δε γίνονται δεκτές.  

http://www.pste.gov.gr/


 

 

Οι αποφάσεις επι των ενστάσεων που εκδίδονται δεν επιδέχονται προσβολή με άλλο οιασδήποτε 
φύσεως νομικό μέσο. 
Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 
λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του 
εργάσιμου ωραρίου της Αναθέτουσας, μεταξύ 08:30 έως 16:30. 
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτο.  
 
3.1.7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σύμβασης υπό οιανδήποτε μορφή, που θα συναφθεί μεταξύ του 
αναδόχου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. 
2. Στη διακήρυξη επισυνάπτεται παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
3. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή διαπιστωθεί  παρέκκλιση 
από τις τιμές ή του ποσοστού εκπτώσεως της προσφοράς η υπηρεσία θα διακόψει τη συνεργασία με 
τον ανάδοχο και θα αναθέσει το έργο στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης  

                                                        

                                                                  Αριστείδης Τασιός 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία – ενασχόληση με το αντικείμενο του 

έργου η οποία θα αποδεικνύεται είτε με τίτλους σπουδών είτε με εμπειρία από την ομάδα 

έργου στα κάτωθι αντικείμενα: 

I. Ιστορίας – Αρχαιολογίας - Φιλολογίας 

II. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων πληροφόρησης  

III. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων Τεχνολογιών 

IV. Λειτουργίας και οργάνωσης Μουσείων 

V. Μουσείο – παιδαγωγικών δράσεων  

(τουλάχιστον 3 από τα 5) 

 

Η απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει στον φάκελο προσροφάς με σχετικά βιογραφικά σημειώματα 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 

σεμινάρια, κλπ) 

   

2. Η ομάδα έργου μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον  ανάδοχο 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιάγραφες του ακόλουθου πίνακα συμμόρφωσης 

(Σημειώνοντας ναι)  

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1 Λειτουργία του ΚΙΠΕ:  

Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου) 10:00 – 14:00 

και 18:00 – 21:00 καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες 

Χειμερινή Περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου) 09:00 – 

17:00 καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες 

Κλειστό 1 Ιανουαρίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μάϊου, 25 και 26 

Δεκεμβρίου 

Μειωμένο ωράριο Χριστουγέννων: Την Παραμονή των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου), 

το ΚΙΠΕ θα λειτουργεί από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. 

Μειωμένο ωράριο Πάσχα: Την Μεγάλη Παρασκευή, το ΚΙΠΕ 

λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 μ.μ. και το Μεγάλο 

Σάββατο, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. 

Εκτεταμένο ωράριο: Κατά την Πανσέληνο του Αυγούστου και 

την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, το ΚΙΠΕ λειτουργεί έως τα 

μεσάνυχτα. 

 

2 Το ωράριο θα καλύπτεται από τουλάχιστον 1 (ένα) άτομο σε 

καθημερινή βάση, με σαββατοκύριακα και αργίες. (Σε περίπτωση 

μαζικών ξεναγήσεων θα υπάρχει συμμετοχή 1 (ενός) επιπλέον 

ατόμου).   

 



 

 

3 Επέκταση του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής αν χρειαστεί  

 

4 Καθημερινή ενημέρωση και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του 

ΚΙΠΕ (τουλάχιστον μια ανάρτηση) 

 

5 Παρακολούθηση, ενημέρωση και λειτουργία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση (τουλάχιστον μια 

ανάρτηση) 

 

6 Λειτουργία περιοδικής έκθεσης είτε εντός του ΚΙΠΕ, είτε εκτός (η 

διαδικασία μεταφοράς, μετακίνησης και στησίματος θα βαραίνει 

την αναθέτουσα αρχή ενώ της λειτουργίας τον ανάδοχο) 

 

7 Λειτουργία θεματικών εργαστηρίων (4 ώρες το Σάββατο και 4 

ώρες την Κυριακή) σε ωράριο που θα επιλέγει η αναθέτουσα 

αρχή. 

 

8 Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε μηνιαία βάση σε 

συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή   

 

9 Ετήσια συμμετοχή στην ημέρα Μουσείων  

10 Τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας   

11 Καλλωπισμό και καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων του ΚΙΠΕ 

 

12 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της αναθέτουσας αρχής και στις 

εκθέσεις τουρισμού κατόπιν συνεννόησης  

 

13 Δημιουργία προωθητικού υλικού σε συνεννόηση με την 

αναθέτουσα αρχή (δελτία τύπου, φυλλάδια, αφίσες, μπανερ κλπ) 

 

 
 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή δύναται να λήξει αζημίως την 

σύμβαση.  

 

 

 

  



 

 

ΟΠΑΣΤΕ 
  

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  
…………… 

  

 

  

  

Aριθμ. Μελέτης: 1/2019 

  

 

 

 

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 

Μέτρ. 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ανθρωπομήνες τεμ 56 1.000 €  56.000 € 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 56.000 € 

   ΦΠΑ 13.440 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.440 €  

 

 

 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η αναθέτουσα αρχή στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΠΑΣΤΕ 
  

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  
…………… 

  

 

  

  

Aριθμ. Μελέτης: 1/2019 

  

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η υποστήριξη και λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού 

Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ). 

 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει λαμβάνοντας υπ όψιν: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 73 του π.δ. 30/1996 « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης « ( ΦΕΚ 
21/Α΄/02-02-1996) με βάση τις οποίες « …Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να 
συνιστούν ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και Επιχειρήσεις.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ. 1 του 
ν3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ), σύμφωνα με τις οποίες « …οι αστικές εταιρείες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 
νομαρχιακά διαμερίσματα περιέχονται στις Περιφέρειες ..»  

• Την υπ΄αριθ. 219/2017 απόφαση του ΠΣ. ( ΦΕΚ Β΄ 1229/04-04-2018) με την οποία (α) 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και συντομογραφικά « 
Ο.Π.Α.Φ.», σύμφωνα με το συνημμένο στην ίδια απόφαση σχέδιο, για την προσαρμογή του στις 
διατάξεις του ν. 3852/2010 ( άρθρο 194 επ.) , β) αλλάχθηκε η επωνυμία της και μετονομάστηκε 
σε « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ « και συντομογραφικά 
« Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» και (γ) εγκρίθηκε το συνημμένο και αναφερόμενο στην ίδια απόφαση σχέδιο 
καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και την κωδικοποίηση των άρθρων του. 

• Την υπ΄αριθμ 78/2019 απόφαση του ΠΣ ( ΦΕΚ Β΄ 2371/19-06-2019) Τροποποίηση του 
καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία « 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » και συντομογραφικά 
«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» ως προς τα άρθρα 5 και 8 αυτού. 

  

  

  

  

 



 

 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

   Είκοσι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την 

ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  

για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 

εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 

περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες .   

 

         



 

 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 69.440,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για 

το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών σε 

μηνιαία βάση.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 

την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

*Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται  και υποβάλλεται  από τον προσφέροντα (σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) σε 
έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία – ενασχόληση 

με το αντικείμενο του έργου η οποία θα αποδεικνύεται είτε με τίτλους σπουδών είτε με εμπειρία από την 

ομάδα έργου στα κάτωθι αντικείμενα: 

Ι ) Ιστορίας –Αρχαιολογίας – Φιλολογίας 

ΙΙ) Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων πληροφόρησης 

ΙΙΙ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων Τεχνολογιών 

IV) Λειτουργίας και οργάνωσης Μουσείων 

V) Μουσείο – παιδαγωγικών δράσεων 

        ( τουλάχιστον 3 από τα 5)  

Η απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς με σχετικά βιογραφικά 

σημειώματα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( πτυχία, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα, σεμινάρια, κλπ ) 

 Ο ανάδοχος συμπληρώνει τα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη 

φόρμα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν  

καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και  αποκλείεται από τη 

διαδικασία.  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

       1. Λειτουργία του ΚΙΠΕ:  

Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου) 10:00 – 

14:00 και 18:00 – 21:00 καθημερινές, Σαββατοκύριακα και 

αργίες 

Χειμερινή Περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου) 09:00 – 

17:00 καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες 

Κλειστό 1 Ιανουαρίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μάϊου, 25 και 

26 Δεκεμβρίου 

Μειωμένο ωράριο Χριστουγέννων: Την Παραμονή των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (24 και 31 

Δεκεμβρίου), το ΚΙΠΕ θα λειτουργεί από τις 9 π.μ. έως τις 3 

μ.μ. 

Μειωμένο ωράριο Πάσχα: Την Μεγάλη Παρασκευή, το ΚΙΠΕ 

λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 μ.μ. και το Μεγάλο 

Σάββατο, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. 

Εκτεταμένο ωράριο: Κατά την Πανσέληνο του Αυγούστου 

και την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, το ΚΙΠΕ λειτουργεί έως 

τα μεσάνυχτα 

 

2. Το ωράριο θα καλύπτεται από τουλάχιστον 1 (ένα) 

άτομο σε καθημερινή βάση, με σαββατοκύριακα και 

 



 

 

αργίες. (Σε περίπτωση μαζικών ξεναγήσεων θα 

υπάρχει συμμετοχή 1 (ενός) επιπλέον ατόμου 

3. Επέκταση του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την 

απαίτηση της αναθέτουσας αρχής αν χρειαστεί  
 

4. Καθημερινή ενημέρωση και παρακολούθηση της 

ιστοσελίδας του ΚΙΠΕ (τουλάχιστον μια ανάρτηση) 
 

5. Παρακολούθηση, ενημέρωση και λειτουργία των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση 

(τουλάχιστον μια ανάρτηση) 

 

6. Λειτουργία περιοδικής έκθεσης είτε εντός του ΚΙΠΕ, 

είτε εκτός (η διαδικασία μεταφοράς, μετακίνησης και 

στησίματος θα βαραίνει την αναθέτουσα αρχή ενώ της 

λειτουργίας τον ανάδοχο) 

 

7. Λειτουργία θεματικών εργαστηρίων (4 ώρες το 

Σάββατο και 4 ώρες την Κυριακή) σε ωράριο που θα 

επιλέγει η αναθέτουσα αρχή. 

 

8. Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε μηνιαία βάση 

σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή   
 

9. Ετήσια συμμετοχή στην ημέρα Μουσείων  

10. Τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας  

11. Καλλωπισμό και καθαριότητα των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων του ΚΙΠΕ 
 

12. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της αναθέτουσας αρχής 

και στις εκθέσεις τουρισμού κατόπιν συνεννόησης 
 

13. Δημιουργία προωθητικού υλικού σε συνεννόηση με 

την αναθέτουσα αρχή (δελτία τύπου, φυλλάδια, 

αφίσες, μπανερ κλπ)  

 

 

 

Για την Εταιρεία 

Σφραγίδα και υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται και  υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό του),σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ              ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  1/2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

Μον. 

Μέτρ.  

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

       

      

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

– Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 
 

Στο Καρπενήσι σήμερα .............................. ημέρα ....................  στο κτίριο της ΠΕ Ευρυτανίας 
(Κατσαντώνη 2) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Ευρυτανίας – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα στο Καρπενήσι,  επί της  οδού  Γεωργίου Καραϊσκάκη 1  και  Α.Φ.Μ.  
999354761,  Δ.Ο.Υ  Λαμίας,  την  οποία  εκπροσωπεί   νόμιμα   ο Αντιπεριφερειάρχης     

2. Ο ..............................................., που εδρεύει στην ............................................  με 
ΑΦΜ:  .................... και ΔΟΥ ...................., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 
κυρ. .................................... που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος» 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Στις ………………………………………………….. διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την « 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», σύμφωνα 
με την αριθ. 1/2020 διακήρυξη, που κατακυρώθηκε με την …………………….απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ύστερα από αυτά ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την παραπάνω αναφερόμενη ιδιότητά του α ν α θ έ τ 
ε ι στον δεύτερο των συμβαλλομένων την Υποστήριξη και Λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού 
Ευρυτανίας  για 2 έτη: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ", σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 
1/2019 μελέτης της …………………. της ΠΕ Ευρυτανίας μας και της προσφοράς του αναδόχου.  

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος εκτέλεσης του έργου 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας 

Άρθρο 3 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ..............................€. 
Στην αμοιβή  συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% 

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών σε μηνιαία βάση.  

3. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

Άρθρο 4 



 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 Η δαπάνης της παρούσας σύμβασης βαρύνει πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα 
με την 179/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 3ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Π.Ε.Ε. στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο ( ΚΑΠ 2019 )   και συγκεκριμένα 
στον ΚΑΕ 9899 « Λοιπές δαπάνες»  

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης 

γ)λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Άρθρο 6 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

Άρθρο 7 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

Άρθρο 8 
Λύση της σύμβασης  

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ο ανάδοχος 

 

 


