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ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προµήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση 

σύµβασης µε τίτλο: «Προµήθεια υπηρεσιών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή 
του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena (TRA) 2012»  

 
 
Η Εταιρία “Εγνατία Οδός Α.Ε.” («ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε») προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα 
µε την απόφαση 666/2/07.04.11 του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, την Προµήθεια υπηρεσιών 
του θέµατος, προϋπολογισµού 150.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα 
µε την ισχύουσα διαδικασία προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», µε διενέργεια 
διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία µετά από δηµοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε».   

Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 
573/1/15.12.08, 610/2/24.03.10, 616/3/19.04.10 και 642/1/04.11.10 αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία µπορούν να 
µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ 
του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει 
οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. 

 

Άρθρο 1 : Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 

1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
προσφέροντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη 
Θεσσαλονίκης), το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο 1.2. 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των 
φακέλων µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών 
και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 
προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα 
ταχυδροµικών εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την 9η Μαΐου 2011 και ώρα 
11.00. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. 
Η ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων 
της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη 
µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 
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1.4 Μετά την κατάθεση του Φακέλου Συµµετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα 
ζητηθούν από την Επιτροπή Προµήθειας. 

1.5 Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις 
που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε 
κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό 
υποβάλλεται σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου 
Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) και το δεύτερο εντός του 
υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα εξής:  

- ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύµβασης: «Προµήθεια υπηρεσιών 
για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου Transport Research 
Arena (TRA) 2012»  

- Στοιχεία του προσφέροντος (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας) 
δηλαδή την επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

- τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή 

- τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας επιχειρήσεων ή  

- τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
επιχειρήσεων.  

1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί 
ποινή αποκλεισµού. Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές 
Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε µε την 
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 
(που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και 
µονογραµµένες από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του Προσφέροντα σε κάθε 
σελίδα. Τα δικαιολογητικά/ έγγραφα του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. 

 

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών της παραγρ. 1.2 της παρούσας, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», 
στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης. 

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που 
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την 
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εµπρόθεσµη κατάθεση του Φακέλου Συµµετοχής, την υποβολή της οικονοµικής 
προσφοράς σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας και 
αριθµεί και µονογράφει όλους τους Φακέλους Συµµετοχής, καθώς και τους 
περιεχόµενους σε αυτούς υποφακέλους. Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των 
Προσφερόντων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη 
συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του 
υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 
συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης.  

2.3.2 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 
και φυλάσσονται από την Επιτροπή Προµήθειας. 

2.3.3 Στο πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας αναφέρει τις προσφορές, την 
επωνυµία των υποψηφίων, τον εκπρόσωπο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

2.3.4 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψει απόρριψη προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας 
τεκµηριώνει στο πρακτικό της τους λόγους απόρριψης της προσφοράς. 

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 

Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή 
Προµήθειας ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση 
των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το 
προηγούµενο στάδιο «ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής». Κατόπιν η Επιτροπή τις 
µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά µειοδοσίας.  

2.5 Ολοκλήρωση του Πρακτικού 

Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο πρακτικό στο οποίο θα 
περιγράφονται σε διακριτά στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν απόρριψη 
υποψηφίου µε τεκµηρίωση, η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και 
πρόταση για τον µειοδότη Προµηθευτή. Μετά την ολοκλήρωσή του Πρακτικού ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) όλους τους 
προσφέροντες για τη διάθεση του Πρακτικού και το χρόνο λήξης της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων.  

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί 
κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν 
πρόσκλησης των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

2.6 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 

Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν στον υποφάκελο 
“∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί 
επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν 
των προβλεπόµενων στην παρούσα πρόσκληση. 

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά εργοδότες των προσφερόντων, προκειµένου να 
συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, 
τα στοιχεία της παραγράφου 15.1 της παρούσας. 
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2.7 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη 
διαδικασία, όπως ιδίως η ανακοίνωση για τη διάθεση του πρακτικού, στη διεξαγωγή των 
δηµοσίων συνεδριάσεων, στις αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων 
και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται κατά βάση µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  

Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που 
µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν. 

2.8 Ενστάσεις 

Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο 
∆ιαγωνισµό, απευθύνονται στην Επιτροπή Προµήθειας και ασκούνται µε κατάθεσή τους 
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων κατά του Πρακτικού ορίζεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης του Πρακτικού. Η 
Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο της εταιρείας εισηγείται 
στο ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. 

Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής 
σε όλους τους προσφέροντες.  

 

Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Η Ανοικτή ∆ιαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης από το ∆.Σ της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» περί ανάθεσης της σύµβασης µετά από εισήγηση του αρµοδίου 
οργάνου της εταιρείας. Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
κεντρικού καταστήµατος της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» προς ενηµέρωση κάθε 
προσφέροντα και κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους 
προσφέροντες. 

3.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να 
ακυρώσει, να µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της 
προσφοράς του µειοδότη. Επίσης αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η 
διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η επανάληψή 
της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 4: Υπογραφή Σύµβασης  

4.1 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται µε 
αποδεικτικό προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 4.2, για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε 
ταχθείσα στην πρόσκληση προθεσµία.  

Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή 
προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του 
έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν και καταπίπτει υπέρ της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Στην 
περίπτωση αυτή, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Σύµβασης 
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στον αµέσως επόµενο Υποψήφιο κατά σειρά µειοδοσίας, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, 
σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς εφόσον ο επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της. 

4.2 Προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει 
την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του άρθρου 21 της παρούσας και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών 
του σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων:  

4.2.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των 
τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος 
εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

4.2.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 

4.2.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η 
σύµβαση από την ∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας 
ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης. 

4.2.4 Πρακτικό των αποφασιστικών οργάνων του Προµηθευτή για τη σύναψη της 
σχετικής σύµβασης και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου1 και του 
αναπληρωτή του. 

4.2.5 Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

4.2.6 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του 
Προµηθευτή εκτός Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του 
παραπάνω αντικλήτου. 

Η σύµβαση επί ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό 
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

 

Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της σύµβασης θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

• Η σύµβαση που θα υπογραφεί, 

• Η παρούσα Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατά της 

• Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 

Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη 
«Ανάδοχος» θα εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

 

 

                                                           
1 Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία 
εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» του σχετικού 
νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον 
παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον 
αναπληρωτή αυτού. 
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Άρθρο 6 : Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω 
διατάξεις: 

1. Η ∆ιαδικασία Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως τροποποιηµένη ισχύει 
σήµερα. 

2. Ο Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 
του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96). 

3. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα της 
ανοικτής διαδικασίας µε ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης προς κάθε 
ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 

6.3 Η ανάθεση της Σύµβασης Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο 7: Αντικείµενο Υπηρεσιών – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 H παρούσα αφορά στην ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο τις υπηρεσίες διοργάνωσης 
και διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena (TRA) 2012. Το 
ακριβές αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης περιγράφεται αναλυτικά στο 
«Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος της παρούσας.  

7.2 Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται, στο ποσό των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) πλέον ΦΠΑ.  

7.3  Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 
δεκατέσσερις (14) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

 

Άρθρο 8 : Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, 
που συνοδεύεται από υποδείγµατα Οικονοµικής Προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής 
συµµετοχής. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική. 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ηµέρες από 
την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη 
λήξη της προσφοράς αυτή είναι σε ισχύ εφόσον ο Προσφέρων δηλώσει την 
παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της προσφοράς. 

 

Άρθρο 9 : Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 
3.000 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές πιστωτικών ιδρυµάτων ή 
άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε. και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού 
ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. 



 

 

 
 
 

 

 
K:\Promithies\Υπηρεσίες ∆ιοργανωσης TRA\Tefhi\16395_prosklisi_4976_oρθή επανάληψη.doc   

7 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
Υπόδειγµα 2 και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 90 ηµερών από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από 
πιστωτικό ίδρυµα της αλλοδαπής µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 
επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης 
διατύπωσης. 

 

Άρθρο 10: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

10.1 Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν 
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000 €) πλέον του ΦΠΑ και θα καταβληθεί ως εξής: 

1. Με την υπογραφή της σύµβασης, το 20% της συµβατικής αµοιβής. 

2. Την 1 Οκτωβρίου 2011, το 30% της συµβατικής αµοιβής.  

3. Με τη λήξη του Συνεδρίου, την 27η Απριλίου 2012, το 30% της συµβατικής αµοιβής. 

4. Με το «κλείσιµο» του Συνεδρίου όπως αυτό καθορίζεται στο «Αντικείµενο 
Προµήθειας», το υπόλοιπο 20% της συµβατικής αµοιβής. 

10.2 Στη συµβατική αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος 
και όλες οι δαπάνες, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, προµηθειών υλικών, 
µεταφορών, µετακινήσεων (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο «Αντικείµενο 
Προµήθειας»), ασφαλίσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
που προκύπτει από την παρούσα και µέχρι την ολοκλήρωση όλων των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και των συµβατικών του υποχρεώσεων.  

10.3 Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα υποβάλει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες 
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για 
την πληρωµή της απαίτησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι:  

(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε 
τιµολογίου. 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας η αµοιβή εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει 
στα µέλη της µε ευθύνη του. 
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10.4 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Συµβατικού Αντικειµένου, 
όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή 
εντολή της προς τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση µείωσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειώνεται αναλογικά, η δε «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» δεν θα υπέχει καµιά υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του 
Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση.  

10.5 Από την ηµεροµηνία λήξης, είτε της αρχικής Σύµβασης είτε οποιασδήποτε παράτασής 
της κατά τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο, η Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν 
συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις/αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που 
αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
Σύµβασης ή οποιασδήποτε παράτασής της, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και 
δεσµεύουν και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 

 
Άρθρο 11: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία  

11.1 Υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 12, 13 και 14 της παρούσας, στη διαδικασία 
δικαιούνται να συµµετέχουν: 

Α. Μεµονωµένες Επιχειρήσεις προερχόµενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη -µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και είναι εγγεγραµµένες: 

i. είτε στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, 

ii. είτε στο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται 
από τους νόµους της χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην οποία είναι 
εγκατεστηµένα, 

iii. είτε στο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται 
από τους νόµους του κράτους-µέλους της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο µε τον νόµο 2513/97 ΦΕΚ Α/139/27-6-97. 

Β. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου. 

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε 
µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Προσφέροντες, στη σύνθεση των οποίων 
συµµετέχει η επιχείρηση. 

11.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία 
του προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, 
είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης 
Προσφερόντων 

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί 
ένωσης ή κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων 
12.1 και 12.2. 

12.1 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
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12.2 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 13:  Προϋποθέσεις Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 

Κάθε Προσφέρων, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, για να µην αποκλειστεί 
από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ως 
εξής: 

- Συνολικό Κύκλο Εργασιών, κατά τις οικονοµικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010, 
τουλάχιστον 1.500.000 € (αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). 

 
 
Άρθρο 14:  Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας  

Κάθε Προσφέρων, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, για να µην αποκλειστεί 
από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει την παρακάτω ειδική τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα: 

α. Να έχει οργανώσει και διεξάγει κατά την τελευταία πενταετία (από το 2006 έως 
σήµερα) τρία τουλάχιστον διεθνή συνέδρια (αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας) µε τη συµµετοχή τουλάχιστον 750 ατόµων σε έκαστο. 
Προσφέρων ή µέλος ένωσης / κοινοπραξίας, µπορεί να επικαλεστεί εµπειρία 
από υπηρεσίες που παρείχε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, η οποία θα ληφθεί 
υπόψιν στο διαγωνισµό εφόσον το ποσοστό συµµετοχής του ήταν τουλάχιστον 
60%. 

β. Να έχει οργανώσει και διεξάγει κατά την τελευταία πενταετία (από το 2006 έως 
σήµερα) δύο τουλάχιστον συνέδρια για λογαριασµό ευρωπαϊκών /διεθνών 
οργανισµών (αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
Προσφέρων ή µέλος ένωσης / κοινοπραξίας, µπορεί να επικαλεστεί εµπειρία 
από υπηρεσίες που παρείχε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, η οποία θα ληφθεί 
υπόψιν στο διαγωνισµό εφόσον το ποσοστό συµµετοχής του ήταν τουλάχιστον 
60%. 

γ. Να διαθέτει (και κάθε µέλος αυτού σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) 
πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008.  

δ. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 στελέχη µε δεκαετή εµπειρία στην οργάνωση – διοίκηση 
συνεδρίων και τουλάχιστον 1 στέλεχος µε δεκαετή εµπειρία σε θέµατα επικοινωνίας 
/προώθησης συνεδρίων.  

 
 
Άρθρο 15: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους φακέλους, οι 
οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  

α) Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

β) Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 

και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 1.6 της παρούσας. 

Στο φάκελο συµµετοχής θα σηµειώνεται η φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια 
Επιτροπή”. 

Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  
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α) το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή 
Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς),  

β) η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) του 
Προσφέροντα, ταχυδροµική διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του 
Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών 
της και  

γ) ο τίτλος της υπό ανάθεση σύµβασης: «Προµήθεια υπηρεσιών για τη 
διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου Transport Research Arena 
(TRA) 2012"». 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που 
δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο Προσφέρων αποκλείεται.  

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το 
περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των 
ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. 

15.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

Εντός του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι προσφέροντες προσκοµίζουν 
υποχρεωτικά: 

(α)  Αντίγραφο της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισµό της παραγράφου 1.6 της παρούσας.  

(β) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και 
αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου αυτής.  

(γ) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση κοινοπραξίας περί της σύστασης 
κοινοπραξίας, του ποσοστού συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού 
εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου αυτής. Τα ποσοστά 
συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 

(δ)  ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση ένωσης, περί του ποσοστού 
συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο 
σύνολο της προµήθειας. 

(ε)  ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και 
του αναπληρωτή του σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. 

(στ) Αποδεικτικά δικαιώµατος συµµετοχής 

Για την απόδειξη του δικαιώµατος συµµετοχής του άρθρου 11 της παρούσας οι 
Προσφέροντες προσκοµίζουν το ανάλογο Πιστοποιητικό εγγραφής. 

Για να γίνουν δεκτοί στη ∆ιαδικασία οι προσφέροντες πρέπει η εγγραφή τους ή των 
µελών τους, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, στα Επιµελητήρια ή στα 
µητρώα να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

(ζ) ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 12 της παρούσας προσωπικής 
κατάστασης κάθε Προσφέρων και κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας 
προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 

α) Για την περίπτωση της παρ. 12.1, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους 
αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας εγκατάστασής του ή σε περίπτωση, που 
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έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική 
νοµοθεσία.   

β) Για την περίπτωση της παρ. 12.2, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του. Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις θα 
υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο 
θεωρηµένο από την εκδούσα αρχή ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. 

Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ. 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις.  

Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή 
φωτοαντίγραφα. 

 

(η) ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 13 της παρούσας οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας οι Προσφέροντες προσκοµίζουν ισολογισµούς των 
οικονοµικών χρήσεων των ετών 2008, 2009 και 2010. 

(θ) ∆ικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας.  

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 14 της παρούσας ειδικής τεχνικής 
και επαγγελµατικής ικανότητας, οι Προσφέροντες θα προσκοµίσουν τα παρακάτω: 

i ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, συνοδευόµενη από κατάλογο των 
κυριοτέρων υπηρεσιών (διοργάνωσης και διεξαγωγής διεθνών συνεδρίων) 
που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία πενταετία (από το 2006 έως σήµερα) 
από τον Προσφέροντα, µε αναφορά στο αντικείµενο, στο χρόνο παροχής των 
υπηρεσιών, στον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε συνέδριο και στον 
εργοδότη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόµενο από πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις του εργοδότη - δηµοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, 
ώστε να πιστοποιείται, η επιτυχής και αποτελεσµατική εκτέλεση των 
υπηρεσιών και να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 
14.α της παρούσας. Αν η βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη δεν µπορεί να 
εκδοθεί, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντα ή του 
µέλους ένωσης / κοινοπραξίας.  

ii ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, συνοδευόµενη από κατάλογο των 
κυριοτέρων υπηρεσιών (διοργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίων για 
λογαριασµό διεθνών οργανισµών), που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία 
πενταετία (από το 2006 έως σήµερα) από τον Προσφέροντα, µε αναφορά στο 
αντικείµενο, στο χρόνο παροχής των υπηρεσιών και στον εργοδότη 
(ευρωπαϊκός ή διεθνής οργανισµός), συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις του εργοδότη ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 
αποτελεσµατική εκτέλεση των υπηρεσιών και να αποδεικνύεται η εκπλήρωση 
της προϋπόθεσης της παρ. 14.β της παρούσας.  

iii Βεβαίωση από αρµόδιο φορέα πιστοποίησης, από το οποίο να προκύπτει η 
εκπλήρωση της απαίτησης της παρ. 14.γ της παρούσας. 

ii. ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, µε την οποία δηλώνεται ότι έχει στη 
διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, που απαιτείται στην παράγραφο 14.δ 
της παρούσας, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο αυτών, την 
εµπειρία του και τα έτη εµπειρίας του. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από: 
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- Τα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών που δηλώθηκαν. Τα 
βιογραφικά σηµειώµατα θα αναφέρονται συγκεκριµένα στην απαιτούµενη 
στην παράγραφο 14.δ της παρούσας εµπειρία παρά στη γενική εµπειρία.  

- ∆ηλώσεις των ως άνω στελεχών, ότι σε περίπτωση επιλογής του 
Προσφέροντα θα παρέχουν τις υπηρεσίες ως στελέχη της οµάδας 
παροχής Υπηρεσιών του Προσφέροντα για όσο διάστηµα προβλέπεται 
από τη Σύµβαση και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος 
είναι αληθή.  

 (ι) Εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 9 της παρούσας, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
Υπόδειγµα 2.  

15.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

15.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο 
Υπόδειγµα 1. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του Προσφέροντα, 
όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει σφραγίδα και 
υπογραφή από: 

α) το νόµιµο εκπρόσωπο στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι µεµονωµένη 
Επιχείρηση και,  

β) τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από 
όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι 
ένωση ή κοινοπραξία.  

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως 
προς το πρόσωπο του προσφέροντα που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

15.2.2 Η Οικονοµική Προσφορά θα περιλαµβάνει το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (θετικός 
αριθµός) επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας, και θα διατυπώνεται αριθµητικώς 
και ολογράφως. Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι υποχρεωτική 
επί ποινή αποκλεισµού.  

Προσφορές µε αρνητική έκπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, λογιστικά λάθη σε 
γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση, διορθώνονται από την Επιτροπή µε 
βάση την ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

15.2.3 Η συνολική αµοιβή θα καθοριστεί µε βάση την οικονοµική προσφορά του µειοδότη, µε 
εφαρµογή του προσφερόµενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισµού 
της Προµήθειας και τρέπεται σε ποσό προσφοράς, στρογγυλοποιούµενο στην 
πλησιέστερη προς τα άνω µονάδα ΕΥΡΩ. 

 

Άρθρο 16: Τόπος εργασίας - Λοιπές υποχρεώσεις Προµηθευτή 

16.1 Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 7, ο Προµηθευτής θα εργασθεί στο 
γραφείο του, στα γραφεία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (κυρίως 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων) στην Αθήνα και εφόσον ζητηθεί στα γραφεία 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» στη Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
«Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος της παρούσας. 

16.2 Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, µετά από πρόσκληση του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων ή της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» να συµµετέχει σε συσκέψεις, να 
δίνει πληροφορίες ή συµβουλές στις αρµόδιες κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες των 
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ανωτέρω, και να παρέχει κάθε υποστήριξη που είναι χρήσιµη για το σκοπό στον οποίο 
αποβλέπει η Σύµβαση. 

16.3 Αν ο Προµηθευτής διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέµατα που απαιτούν άµεση 
ενέργεια, θα υποβάλει στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» σχετική αναφορά. 

 
Άρθρο 17: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Σύµβασης – Προσωπικό – Ανεξαρτησία 

Προµηθευτή - Επίβλεψη 

17.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση 
σύµφωνα µε τους όρους αυτής, µε την προσφορά του, µε την παρούσα πρόσκληση και 
τις κείµενες διατάξεις, αλλά και σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης και της Τέχνης, 
ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύµβασης. 

17.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, κάθε µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύµβασης. Η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 
παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το 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 ή της Κοινοπραξίας και στις δύο 
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι 
αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

17.3 Ο Προµηθευτής ευθύνεται για την ποιότητα και τη νοµιµότητα της εκτέλεσης της 
Σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Προµηθευτής υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη 
αποζηµίωση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία. 

17.4 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για 
τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως 
άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την υποχρέωση να ασκήσει 
πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή όλες 
τις δαπάνες της δίκης. 

17.5 Με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Προµηθευτή θα εκτελεσθούν όλες οι 
υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα και θα αντιµετωπισθούν τα σχετικά θέµατα 
και προβλήµατα. Ο ίδιος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα των 
υπηρεσιών και αποτελεσµάτων. 

Ο Προµηθευτής θα ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος κατά την έννοια των άρθρων 681 
και επόµενα του Αστικού Κώδικα διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του 
και γενικότερα των συνεργατών του. 

Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού και τη 
συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές του Εργοδότη, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
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Α.Ε». Τεκµαίρεται ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον 
δεν αντιλέγει γραπτά.  

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την 
οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την 
αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» µπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας.  

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της 
οµάδας παροχής των υπηρεσιών του Προµηθευτή µε άλλο άτοµο ίσης εµπειρίας. 

 

17.6 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας 
Αρχής θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(Email), τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε 
courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 18: Επίβλεψη 

Ανάλογα µε τις ανάγκες εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης των υπηρεσιών του 
Προµηθευτή, θα του κοινοποιούνται από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» τα πρόσωπα που 
θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. Η επίβλεψη θα αφορά 
στον έλεγχο της τήρησης από τον Προµηθευτή των Συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε 
καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Προµηθευτή από τις ευθύνες του για παραλείψεις 
ή σφάλµατα κατά την παροχή των υπηρεσιών του. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», που θα 
απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 19: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

19.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

19.2 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο των 
υπηρεσιών που προκύπτουν από τη σύµβαση υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εκτός και αν η ανάθεση αυτή έχει 
ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στην παρούσα Πρόσκληση και το Παράρτηµα της. 

19.3 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη 
σύµβαση δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον 
εγγράφως. Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το 
δικαίωµα του Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση µε την επιφύλαξη 
παντός δικαιώµατός του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία 
αυτή. 

19.4. Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική 
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 
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Άρθρο 20: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια - ∆ικαιώµατα Πνευµατικής ιδιοκτησίας - 

Κυριότητα Εγγράφων 

20.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

20.2 Όλα τα δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων των υπηρεσιών του Προµηθευτή, θα 
ανήκουν αποκλειστικά στην EOAE, µε την καταβολή του αντίστοιχου τµηµατικού ή του 
συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος, ο δε Προµηθευτής δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει 
µέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προηγούµενη έγγραφη εξουσιοδότηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

20.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» έχει το δικαίωµα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
πνευµατικών δικαιωµάτων, να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού 
προβλήµατος, προϊόν ή διαδικασία, είτε πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι, που θα της 
παράσχει ο Προµηθευτής ή που θα διαµορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την 
εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης. 

 

Άρθρο 21: Εγγυήσεις – Ασφάλιση 

21.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες, 
εξοπλισµό, οργάνωση και χρηµατο-οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την 
προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του. 

Για το λόγο αυτό, και µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση του Προµηθευτή προς τους 
όρους της Σύµβασης, ο επιλεγείς Προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης 
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 15.000 €, µε βάση το 
συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 3. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
προµηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης 
ή κοινοπραξίας 

21.2  Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

Ορίζεται εγγυητική επιστολή ισόποση της προκαταβολής (πληρωµή µε την υπογραφή 
της σύµβασης), η επιστροφή της οποίας θα γίνει µε την τµηµατική πληρωµή στην οποία 
θα καλυφθεί το παραπάνω ποσό. 

21.3  Γενικοί όροι εγγυήσεων  

Οι εγγυήσεις καλύπτουν κάθε απαίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» έναντι του 
Προµηθευτή, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη 
προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» από την 
επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Προµηθευτή. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί 
το δικαίωµα να απαιτήσει, οποιαδήποτε στιγµή, µε έγγραφη δήλωσή της προς το 
πιστωτικό ίδρυµα που τις εξέδωσε, την κατάπτωση όλου ή µέρους των εγγυήσεων για 
την ικανοποίηση απαιτήσεων έναντι του Προµηθευτή. Οι εγγυήσεις όµως αυτές δεν 
εξαντλούν την ευθύνη του Προµηθευτή για αποζηµίωση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» σε 
περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

Οι εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης θα παραµείνουν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
και θα επιστραφούν στον Προµηθευτή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν 
αξιώσεις της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των 



 

 

 
 
 

 

 
K:\Promithies\Υπηρεσίες ∆ιοργανωσης TRA\Tefhi\16395_prosklisi_4976_oρθή επανάληψη.doc   

16 

όρων της Σύµβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή τους, ολική ή 
µερική. 

21.4 Ασφάλιση 

Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται στην 
κατά Νόµο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.  

 

Άρθρο 22: Ζηµίες - Ευθύνη ατυχηµάτων 

Ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη οποιωνδήποτε υλικών ζηµιών ή σωµατικών 
βλαβών προκληθούν σε τρίτους από το προσωπικό κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
του. 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Προµηθευτής για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
εξαρτάται απ΄ ευθείας από αυτόν και οφείλει να το ασφαλίσει νοµίµως σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Ρητά συµφωνείται ότι ο Εργοδότης δεν θα επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις τρίτων για τις 
παραπάνω ζηµίες ή βλάβες και δεν έχει καµία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά 
ατυχήµατα ή για ασφάλιση σε ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού του Προµηθευτή το 
οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µόνο µε τον Προµηθευτή. 

 

Άρθρο 23: Αναστολή Σύµβασης 

23.1 Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Προµηθευτή η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» µπορεί να 
αναστείλει, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους των 
υπηρεσιών. Με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, ο Προµηθευτής θα προβεί στις 
κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν η ειδοποίηση απαιτεί διαφορετικά:  

I. θα διακόψει αµέσως χωρίς καθυστέρηση την παροχή των υπηρεσιών στο βαθµό 
και κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση, 

II. θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των δαπανών που 
σχετίζονται µε την αναστολή.  

Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκέσει η αναστολή και στο βαθµό που στη σχετική 
ειδοποίηση διατυπώνεται απαίτηση για κατάσταση αναµονής εκ µέρους του 
Προµηθευτή, ο τελευταίος θα λάβει αποζηµίωση για τις θετικές ζηµίες, το ύψος της 
οποίας θα ορισθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» έπειτα από συζήτηση και ανάλυση 
σχετικής τεκµηριωµένης πρότασής του επί του κόστους που επισύρει η διατήρησή του 
σε κατάσταση αναµονής.  

Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη των υπηρεσιών του, ο 
Προµηθευτής θα αναλάβει πάλι την παροχή τους στην έκταση που απαιτείται από την 
ειδοποίηση και χωρίς να προβάλει πρόσθετες οικονοµικές απαιτήσεις πέραν αυτών που 
προβλέπει η Σύµβαση. Ο χρόνος αναστολής δεν προσµετράται στις διάφορες 
προθεσµίες (τµηµατικές ή συνολική) περαίωσης των υπηρεσιών. 

 

23.2 Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα της αναστολής ξεπεράσει τους έξη (6) µήνες 
κάθε ένα από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχει το δικαίωµα να προχωρήσει σε µονοµερή 
καταγγελία της Σύµβασης. 
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Άρθρο 24: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της σύµβασης - 
Επίλυση ∆ιαφορών  

24.1 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Προµηθευτή ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης 
περαίωσης της Προµήθειας, στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή των τυχόν παραδοτέων 
από τον Προµηθευτή και ότι έχουν εκτελεσθεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός 
του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλοµένους. Η παραλαβή των υπηρεσιών του Προµηθευτή γίνεται µε την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από τα αρµόδια όργανα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης. 

24.2 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο 
Προµηθευτής α) πτωχεύσει, β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς 
διαχείρισης των πιστωτών του. 

24.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Σύµβασης και σε 
οποιαδήποτε φάση ή στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε 
λύση της Σύµβασης. Εξάλλου, το δικαίωµα αυτό έχει και ο Προµηθευτής στην 
περίπτωση της παραγράφου 23.2 της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ 
κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει 
τις Συµβατικές του υποχρεώσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις της Σύµβασης, ο Προµηθευτής θα 
θεωρείται ότι παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν: 

I. παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

II. δεν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών ή δεν πραγµατοποιεί πρόοδο, θέτοντας µε 
τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύµβασης. Η καταγγελία της 
Σύµβασης για το λόγο αυτό εναπόκειται στην κρίση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

III. εγκαταλείπει ή αρνείται να παρέχει τις προβλεπόµενες από τη Σύµβαση υπηρεσίες 
για τις οποίες λαµβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και την Οργανωτική Επιτροπή 
(ΟΕ). 

IV. δεν τηρεί οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους ανωτέρω λόγους, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Προµηθευτή για το είδος της παράβασης και την 
πρόθεση της να προχωρήσει σε καταγγελία της Σύµβασης, θέτοντας τριήµερη 
προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Προµηθευτής δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της 
προθεσµίας αυτής, ή δεν προσκοµίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άµεσων µέτρων για 
τη θεραπεία της παράβασης, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» µπορεί να προχωρήσει στην 
καταγγελία της Σύµβασης και στην κήρυξη του Προµηθευτή εκπτώτου. Στην περίπτωση 
αυτή, οφείλεται στον Προµηθευτή µόνο η αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν ενώ κάθε άλλη αξίωσή του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, ή 
για αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στον Προµηθευτή αµοιβή 
παρακρατούνται οι οικονοµικές απαιτήσεις της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» σύµφωνα µε όσα 
προβλέπει η παρούσα. Καταπίπτουν επίσης σε όφελος της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και οι 
εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ του Προµηθευτή.  

24.4 Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής ή λύσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται 
να συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη διαβίβαση πληροφοριών και την 
παράδοση των εργασιών, εφόσον απαιτείται, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται 
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εν εξελίξει. Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης να 
συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από 
επιτροπή που ορίζει η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και σύµφωνα µε σχετική έκθεση των 
επιβλεπόντων την εκτέλεση της Σύµβασης. Η µη συνεργασία του Προµηθευτή δεν 
αναβάλλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ορισθείσα επιτροπή του 
εκτελεσθέντος έργου. Η Επιτροπή, εξάλλου, που θα ορίσει η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» θα 
πιστοποιήσει το κόστος των παρασχεθεισών υπηρεσιών και θα καθορίσει το ύψος της 
τυχόν οφειλόµενης αποζηµίωσης του Προµηθευτή. 

24.5 Οι ενστάσεις δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή 
ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δίνει στον 
Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή Υπηρεσιών, αλλά απλώς δικαίωµα 
προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης. 
Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η 
όλη διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της 
Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να 
ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα 
καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 

 
 
Άρθρο 25: Λοιποί όροι 

25.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

25.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί 
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη σύµβαση, χωρίς εξ αυτού να 
οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να 
συµµετάσχουν. 

25.3 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, µεταξύ του Προµηθευτή 
(συµπεριλαµβανοµένων των προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων 
Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση 
από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Προµηθευτή και µε 
κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το 
ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Προµήθεια υπηρεσιών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου 
Transport Research Arena (TRA) 2012 

 

Η υπηρεσίες που θα παράσχει ο Προµηθευτής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

α) Υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) για την 
υλοποίηση των ειδικών απαιτήσεων οργάνωσης συνεδρίων, π.χ. συµβολή στην εκτέλεση των 
παραπάνω δραστηριοτήτων υπό τη διεύθυνση της ΟΕ, και 

β) Υπηρεσίες που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεων του συνεδρίου τις 
οποίες ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να ολοκληρώσει ο ίδιος, υπό την επίβλεψη της ΟΕ.  

Ο Προµηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο στα γραφεία του όσο και στα γραφεία του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (κυρίως της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων) στην Αθήνα. Ωστόσο, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους ειδικούς του Προµηθευτή να 
µεταβούν στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να συνεργαστούν µε το προσωπικό της Εγνατία 
Οδός Α.Ε. («ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε») και τους ειδικούς της Επιτροπής Προγράµµατος (ΕΠ), 
που έχουν έδρα στη Θεσσαλονίκη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ειδικοί του Προµηθευτή θα 
αποζηµιώνονται για τις δαπάνες µετακίνησης (οικονοµική κατηγορία) και (όποτε είναι 
απαραίτητο) διαµονής (έως 150 €/βραδιά), ενώ θα λαµβάνουν και ηµερήσια αποζηµίωση 
διαµονής (ΗΑ∆) 75 €/ ηµέρα εργασίας. 

Ειδικότερα, ο Προµηθευτής οφείλει να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

A. Υποστήριξη προς την Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) 

Ο Προµηθευτής θα παρέχει υποστήριξη προς την Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) στους 
ακόλουθους τοµείς και δραστηριότητες:  

� Γενική υποστήριξη προς την ΟΕ 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες (υπό-εργασίες):  

o Υποστήριξη για τη διαχείριση και το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις της ΟΕ. Σύνταξη αναλυτικού καταλόγου 
δραστηριοτήτων και χρονοδιαγραµµάτων. Γραµµατειακή υποστήριξη της ΟΕ.  

o Παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της ΟΕ. Εντοπισµός 
καθυστερήσεων και διατύπωση προτάσεων για λύσεις σε υπάρχοντα 
προσκόµµατα/προβλήµατα. Υποστήριξη για την καταγραφή της 
πραγµατοποιούµενης προόδου σε εβδοµαδιαία βάση. ∆ιόρθωση των συνοπτικών 
εκθέσεων προόδου σε µηνιαία βάση.  

o Παρακολούθηση της υλοποίησης από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των 
εγκεκριµένων ενεργειών/δαπανών, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις. 
[Σηµείωση: Όλες οι δαπάνες του Συνεδρίου πραγµατοποιούνται βάσει συµβάσεων 
που έχουν υπογραφεί µεταξύ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και τρίτων µερών, 
σύµφωνα µε τις «αποφάσεις-πλαίσια» της Γενικής Γραµµατείας 
Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµόσιων Έργων, που είναι επίσης Πρόεδρος της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης (Ε∆) του Συνεδρίου, ανά κατηγορία δαπανών]. 

o Παροχή ιδεών και συµβουλών προς την ΟΕ για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται 
µε την οργάνωση του Συνεδρίου (και των παράλληλων/βοηθητικών/άλλων 
εκδηλώσεων).  
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o Υποστήριξη για την οργάνωση των συναντήσεων της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του 
Συνεδρίου (Ε∆), συµπεριλαµβανοµένων ενεργειών για τη διευθέτηση της διαµονής 
σε ξενοδοχεία, την εύρεση αίθουσας συναντήσεων, την εξασφάλιση υπηρεσιών 
catering και την πραγµατοποίηση δείπνου (για το προηγούµενο βράδυ), καθώς και 
σύνταξη της έκθεσης προόδου του Προέδρου της ΟΕ (PowerPoint). [Σηµείωση: Θα 
υπάρξουν τρεις (3) επιπλέον συναντήσεις της Ε∆. Όλο το σχετικό κόστος θα 
καλυφθεί από την ΟΕ] 

o Συµµετοχή στις συναντήσεις της Ε∆, σύµφωνα µε τη σχετική πρόσκληση του 
Προέδρου της Ε∆ (συνήθως ως παρατηρητής).  

o Υποστήριξη για την οργάνωση της πρώτης συνάντησης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
(Ε∆) του TRA 2014, συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης αίθουσας 
συνεδριάσεων και υπηρεσιών catering). [Σηµείωση: Όλο το σχετικό κόστος θα 
καλυφθεί από την ΟΕ] 

� Συµµετέχοντες στο Συνέδριο 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την 
προώθηση, την παροχή ασφάλειας, τη σύναψη συµφωνιών και την παροχή 
διευκολύνσεων µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή στο Συνέδριο.  

Οι υπό-εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαµβάνουν:  

o Τη σύνταξη καταλόγου µε τους πιθανούς συµµετέχοντες (Παράγοντες του 
Συνεδρίου και άλλες εταιρίες, οργανισµοί και δηµόσιες υπηρεσίες από την ΕΕ και 
το διεθνή χώρο). Ο υφιστάµενος κατάλογος µε τις διευθύνσεις που παρέχεται από 
την ΟΕ του TRA 2010 θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε βάση τη στρατηγική που έχει 
συµφωνηθεί στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης (Ε∆). [Σηµείωση: Τα µέλη της ΟΕ έχουν 
ήδη επεκτείνει τον κατάλογο αυτό και συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίηση 
αυτής της δραστηριότητας]. 

o Σύνταξη του καταλόγου των προσκεκληµένων συµµετεχόντων (VIP 
προσκεκληµένοι, βασικοί οµιλητές κ.ά.).  

o Σύνταξη και αποστολή των προσκλήσεων προς πιθανούς συµµετέχοντες 
(συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης των σχετικών κειµένων και του σχεδιασµού 
του έντυπου υλικού προς αποστολή). Προβλέπεται η αποστολή ανακοινώσεων σε 
µηνιαία βάση προς τους πιθανούς συµµετέχοντες (συµπεριλαµβανοµένων δύο 
ανακοινώσεων µε ταχυδρόµηση έντυπου υλικού). Εκτός από τη µέθοδο της 
παραδοσιακής αποστολής µέσω ταχυδροµείου, οι περισσότερες ανακοινώσεις θα 
πραγµατοποιηθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Για την 
προσέλκυση και τη σύναψη συµφωνιών µε τους συµµετέχοντες θα χρησιµοποιηθεί 
η ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.traconference.eu). [Σηµείωση: Το κόστος 
ταχυδρόµησης θα καλυφθεί από την ΟΕ]. 

o Σύνταξη και ταχυδρόµηση προσκλήσεων σε προσκεκληµένους συµµετέχοντες. 
[Σηµείωση: Το κόστος ταχυδρόµησης θα καλυφθεί από την ΟΕ]. 

o Άµεση απάντηση σε αιτήσεις εγγραφής και ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών) των (πιθανών) 
συµµετεχόντων.  

o Τακτική παρακολούθηση των εγγραφών των συµµετεχόντων 
(συµπεριλαµβανοµένων των προσκεκληµένων συµµετεχόντων) και 
διενέργεια/υλοποίηση επιπλέον δραστηριοτήτων εφόσον είναι απαραίτητο.  

[Σηµείωση: Η διαχείριση των οικονοµικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τους 
συµµετέχοντες (πληρωµές κτλ.) θα γίνεται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» («ΕΓΝΑΤΙΑ 
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Ο∆ΟΣ Α.Ε»). Ωστόσο, η ΟΕ και η Εταιρία θα παρακολουθούν τα σχετικά έσοδα, µέσω 
ειδικών εκθέσεων που θα παρέχονται από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε»].  

� Χορηγοί και εκθέτες του Συνεδρίου  

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες υπό-εργασίες:  

o Οριστικοποίηση της στρατηγικής για την προσέλκυση χορηγών και εκθετών 
(συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των ποσών για αµοιβές/κόστη, των όρων, 
των σχετικών εγγράφων που θα χρησιµοποιηθούν, των βασικών/πρόσθετων 
προνοµίων, των εκθεσιακών χώρων που προορίζονται για τους χορηγούς κτλ.). 

o Σύνταξη των Προσκλήσεων προς Χορηγούς και Εκθέτες (όπου 
συµπεριλαµβάνονται τα κόστη, οι όροι, τα βασικά και αποκλειστικά/πρόσθετα 
προνόµια κτλ.).  

o Σύνταξη του καταλόγου των πιθανών χορηγών και εκθετών µε τους οποίους θα 
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία και να ζητηθεί η συµµετοχή τους,  

o Πραγµατοποίηση επαφών µε/επισκέψεων σε πιθανούς χορηγούς/εκθέτες. 
[Σηµείωση: Το (εξωτερικό) κόστος για αυτές τις επαφές (κόστος ταχυδρόµησης) και 
επισκέψεις (κόστος µετακίνησης, διαµονής και ΗΑ∆) θα καλυφθεί από την ΟΕ]; 

o Άµεση απάντηση σε αιτήσεις εγγραφής και ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών) των (εν δυνάµει) 
χορηγών/εκθετών. 

o Τακτική παρακολούθηση των εγγραφών/συµβάσεων, σε συνάρτηση µε τους 
στόχους του συνεδρίου και το διαθέσιµο εκθεσιακό χώρο.  

[Σηµείωση: Η διαχείριση των οικονοµικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τους 
χορηγούς και τους εκθέτες (πληρωµές κτλ.) θα γίνεται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
(«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε»). Ωστόσο, η ΟΕ και η Εταιρία θα παρακολουθούν τα σχετικά 
έσοδα, µέσω ειδικών εκθέσεων που θα παρέχονται από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε»].  

 

� Οργάνωση Συνεδρίου και ∆ιοικητική Μέριµνα  

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες υπό-εργασίες:  

[Σηµείωση: Ο χώρος που θα φιλοξενήσει το Συνέδριο έχει ήδη επιλεγεί (είναι το ∆ιεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Αθηνών) και έχει υπογραφεί η σχετική συµφωνία]. 

o Εξασφάλιση των υπηρεσιών και του εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Συνεδρίου (π.χ. παροχή εξοπλισµού των αιθουσών του Συνεδρίου 
επιπλέον αυτού που παρέχεται από το ΜΕΓΑΡΟ, ειδικές υπηρεσίες κτλ.).  

o Οργάνωση (συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού του καλλιτεχνικού 
περιεχοµένου) των συνεδριάσεων (ολοµέλειας) για την έναρξη και την ολοκλήρωση 
του Συνεδρίου, καθώς και των εκδηλώσεων για την απονοµή βραβείων στις 
καλύτερες Εισηγήσεις του Συνεδρίου του διαγωνισµού “YEAR 2012”. 
Πραγµατοποίηση των σχετικών κρατήσεων, προετοιµασία και υλοποίηση.  

o Προσδιορισµός του τόπου, του περιεχοµένου και των υπόλοιπων λεπτοµερειών και 
οργάνωση των κοινωνικών εκδηλώσεων του Συνεδρίου, συµπεριλαµβανοµένης της 
δεξίωσης, του επίσηµου δείπνου και της αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης και 
πραγµατοποίηση των σχετικών κρατήσεων, προετοιµασία και υλοποίηση. 
[Σηµείωση: Το κόστος για τις τρεις αυτές εκδηλώσεις, καθώς και του catering (των 
διαλειµµάτων για καφέ/τσάι και ελαφρύ γεύµα) µέσα στο χώρο του ΜΕΓΑΡΟΥ θα 
καλυφθούν από την ΟΕ]; 
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o Προετοιµασία των ντοσιέ που θα λάβουν οι συµµετέχοντες (καθώς και των 
διακριτικών σηµάτων κτλ.). [Σηµείωση: Η προµήθεια των ντοσιέ, σηµάτων κτλ. θα 
γίνει από την ΟΕ]. 

o Προσδιορισµός των απαιτήσεων και διαχείριση του σχεδιασµού και της 
εγκατάστασης έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού/διαφηµιστικών σταντ (δηλ. του 
«διαφηµιστικού υλικού» του Συνεδρίου, όπως σήµανση κατεύθυνσης, προωθητικό 
υλικό κτλ.) εντός του ΜΕΓΑΡΟΥ, αλλά και εκτός, στην πόλη της Αθήνας. 
[Σηµείωση: Η προµήθεια του «διαφηµιστικού» υλικού θα γίνει από την ΟΕ] 

o Οργάνωση τεσσάρων (4) επίσηµων/ανεπίσηµων συναντήσεων, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΟΕ και προµήθεια (γραµµατειακής) υποστήριξης στις εν λόγω 
συναντήσεις.  

� Στήσιµο της έκθεσης και οµαλή προετοιµασία/ λειτουργία/ αποξήλωση 

Οι κύριες υπό-εργασίες της συγκεκριµένης εργασίας είναι οι εξής:  

o Οργάνωση του εκθεσιακού χώρου του Συνεδρίου (οριστικοποίηση των κατόψεων 
των ορόφων της έκθεσης, παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος / 
τηλεπικοινωνιών στα περίπτερα της έκθεσης, παροχή της βασικής επίπλωσης και 
του βασικού εξοπλισµού προς τους εκθέτες κτλ.)  

o ∆ιαχείριση και υλοποίηση της επικοινωνίας και της σύναψης συµφωνιών µε τους 
εκθέτες.  

o Παροχή πληροφοριών στους εκθέτες σχετικά µε το στήσιµο, τη λειτουργία και την 
αποξήλωση του εκθεσιακού χώρου του Συνεδρίου.  

[Σηµείωση: Ο εκθεσιακός χώρος θα βρίσκεται εντός του ΜΕΓΑΡΟΥ, στις αίθουσες 
Μουσών και Σκαλκώτα, στα επίπεδα (0) και (-1). Το συνολικό καθαρό εµβαδό του 
χώρου (δηλ. το καλυπτόµενο από τα περίπτερα) δεν ξεπερνά τα 1000 τ.µ., ενώ ο 
µέγιστος αριθµός των περιπτέρων είναι ~50. Ωστόσο, ο αριθµός των περιπτέρων και η 
συνολική έκταση που θα καλύψουν εξαρτώνται από το ενδιαφέρον των πιθανών 
εκθετών/χορηγών] 

� Προώθηση του Συνεδρίου και ανακοινώσεις 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει µόνο τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τα ακόλουθα 
[Σηµείωση: δεν περιλαµβάνει τα µέσα επικοινωνίας, δηλ. TV, Ραδιόφωνο, περιοδικά κτλ. 
που θα χρησιµοποιηθούν]: 

o Ανάπτυξη/επικαιροποίηση της στρατηγικής Επικοινωνίας/Προώθησης του 
Συνεδρίου. 

o Ανάπτυξη/επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της Επικοινωνίας/Προώθησης του 
Συνεδρίου.  

o ∆ιαχείριση της υλοποίησης του παραπάνω σχεδίου δράσης. Παρακολούθηση και 
περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων/επιπτώσεων του υλοποιηµένου σχεδίου 
δράσης και διατύπωση προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες.  

o Σύνταξη κειµένων για την επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου.  

o Σύνταξη τριών (3) Ενηµερωτικών ∆ελτίων (Newsletters) του Συνεδρίου (τα οποία 
θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου).  

o Στήσιµο και λειτουργία του «Γραφείου Τύπου» του Συνεδρίου (κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής του).  

o Παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης προς του προσκεκληµένους (Έλληνες και 
ξένους) δηµοσιογράφους, για την αποτελεσµατική "κάλυψη" του Συνεδρίου.  
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o Οργάνωση συνεντεύξεων στον τύπο για επισήµους, VIP και αντιπροσώπους των 
Παραγόντων του Συνεδρίου.  

o Πραγµατοποίηση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την προώθηση του Συνεδρίου 
µέσω των κοινωνικών και άλλων δικτύων (LinkedIn, Facebook κτλ.). 

[Σηµείωση: Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων η Εταιρία θα 
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες τουλάχιστον ενός ειδικού στις επικοινωνίες (ο οποίος θα 
γίνει µέλος της Οµάδας ∆ράσης Επικοινωνίας (Ο∆Ε) του Συνεδρίου) και θα 
υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστον µέλος του προσωπικού της, ανάλογα µε τις 
ανάγκες].  

� Κλείσιµο του Συνεδρίου 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες υπό-εργασίες:  

o Επίβλεψη της αποξήλωσης των υλικών από το χώρο του Συνεδρίου.  

o Σύνταξη του/των οριστικού/οριστικών καταλόγου/καταλόγων των συµµετεχόντων.  

o Σύνταξη και ταχυδρόµηση ευχαριστήριων επιστολών προς τους Οµιλητές, τους 
Εισηγητές και τους Προεδρεύοντες.  

o ∆ιοικητικό και οικονοµικό κλείσιµο του Συνεδρίου.  

 

B. Πλήρης ευθύνη για την οργάνωση / υλοποίηση των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων:  

Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειµένων / δραστηριοτήτων, 
υπό το συντονισµό της ΟΕ. [Σηµείωση: Ολόκληρο το κόστος της οργάνωσης και υλοποίησης 
των παρακάτω εργασιών θα καλυφθεί από τον Προµηθευτή. Το υλικό και ο εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες αυτές θα υπόκεινται πάντα στην έγκριση της ΟΕ πριν από 
την αγορά ή τη χρήση τους από τον Προµηθευτή]: 

� Επί τόπου οργάνωση και προετοιµασία 

Η Εργασία αυτή περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους που µπορούν να εξασφαλίσουν 
υψηλό επίπεδο φιλοξενίας στους συµµετέχοντες:  

o Οργάνωση (αεροπορικών και άλλων) µετακινήσεων (επιβεβαίωση, αλλαγές, 
ταχυδροµική αποστολή, διευθέτηση τυχόν προβληµάτων σχετικά µε θεωρήσεις 
βίζας, µεταφορά από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο κτλ.).  

o ∆ιαχείριση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διαµονή σε ξενοδοχεία [Σηµείωση: Ο 
κατάλογος των διαθέσιµων ξενοδοχείων περιλαµβάνει ξενοδοχεία όλων των 
κατηγοριών (µε βάση τον αριθµό των αστεριών), τα οποία βρίσκονται κοντά στο 
ΜΕΓΑΡΟ ή σε άλλες περιοχές της Αθήνας που έχουν άµεση συγκοινωνιακή 
σύνδεση µε το ΜΕΓΑΡΟ]. 

o Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας που µπορεί να ζητήσουν οι συµµετέχοντες (π.χ. 
κατευθύνσεις, πληροφορίες σχετικά µε αξιοθέατα, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, 
τουριστικές πληροφορίες κτλ.).  

o Συνεννοήσεις µε τις τοπικές αρχές για την παροχή ασφάλειας στις µετακινήσεις και 
τη διαµονή σε ξενοδοχεία.  

[Σηµείωση: Ο Προµηθευτής θα χρησιµοποιεί το διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου για 
όλες τις επαφές και την επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες που επιθυµούν να τους 
παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες]. 

� Οµαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου 
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Οι κύριες υπό-εργασίες αυτής της εργασίας είναι οι ακόλουθες:  

o Προετοιµασία της Αίθουσας του Συνεδρίου (παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισµού 
για πέντε αίθουσες και επίβλεψη της εγκατάστασής του). [Σηµείωση: Ο 
απαιτούµενος εξοπλισµός, ο οποίος θα παρασχεθεί από τον Προµηθευτή, 
περιλαµβάνει µικρόφωνα (ένα για το βάθρο του οµιλητή και τρία (3) ασύρµατα 
µικρόφωνα) και προβολέα/PC/οθόνη (για την προβολή των παρουσιάσεων) για 
κάθε αίθουσα. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα αγγλικά, εποµένως, δε θα υπάρχει 
διερµηνεία από ή προς οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Εάν κάποιοι από τους 
συµµετέχοντες ζητήσουν διερµηνεία, θα πρέπει να κανονίσουν για την παροχή της 
απευθείας µε τον Προµηθευτή και να πληρώσουν γι' αυτόν απευθείας στον 
Προµηθευτή (σχετική ενηµέρωση θα παρέχεται και στην ΟΕ)]; 

o Έλεγχος της καλής λειτουργίας των υποδοµών και του εξοπλισµού υποστήριξης 
του Συνεδρίου, της δυνατότητας παροχής εφεδρικών υπηρεσιών προς τους 
συµµετέχοντες κτλ.  

o ∆ηµιουργία πλήρως εξοπλισµένης Γραµµατείας (η οποία θα αναλάβει: την παροχή 
γραµµατειακού υλικού, τη σύνταξη προσκλήσεων και ανακοινώσεων, τη 
δακτυλογράφηση, την παροχή υπηρεσιών γενικής υποστήριξης στους 
συµµετέχοντες, την εκτύπωση και φωτοτύπηση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 
την παραλαβή των Εισηγήσεων κτλ.). [Σηµείωση: Ο Προµηθευτής θα πρέπει να 
είναι σε θέση να παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία υποστήριξης την οποία µπορεί 
να ζητήσουν οι συµµετέχοντες, είτε µε δικά της µέσα είτε χρησιµοποιώντας τις 
υπηρεσίες τρίτων. Το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών/παροχών κτλ. θα καλύπτεται 
από τους συµµετέχοντες που διατυπώνουν το σχετικό αίτηµα και θα καταβάλλεται 
απευθείας στον Προµηθευτή (σχετική ενηµέρωση θα παρέχεται και στην ΟΕ)].  

o Παροχή, διαχείριση και λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης του Συνεδρίου. Το 
Γραφείο αυτό (το οποίο θα µπορεί να ενωθεί µε τη Γραµµατεία) θα στελεχωθεί µε 
έµπειρο προσωπικό, θα εξοπλιστεί µε Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές κτλ., ενώ θα 
υπάρχει πρόβλεψη και για άλλο εξοπλισµό (όπως τέσσερις (4) επίπεδες οθόνες 
στο χώρο του Συνεδρίου που θα παρουσιάζουν το πρόγραµµα του Συνεδρίου και 
άλλες εκδηλώσεις) και το απαραίτητο λογισµικό.  

o Οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση της εγγραφής των συµµετεχόντων 
(συµπεριλαµβανοµένης και της χορήγησης της τσάντας και του σήµατος του 
Συνεδρίου).  

o Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους συµµετέχοντες κατά την υλοποίηση του 
Συνεδρίου, διευκολύνοντας την προετοιµασία τους για τις παρουσιάσεις, τη 
διάδοση τεχνικών πληροφοριών µεταξύ των συµµετεχόντων κτλ. [Σηµείωση: Το 
ΜΕΓΑΡΟ θα παρέχει το απαραίτητο προσωπικό για την ασφάλεια 
(συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου αυτών που εισέρχονται στο χώρο του 
Συνεδρίου) και την ταξιθεσία των παρευρισκόµενων στους χώρους του ΜΕΓΑΡΟΥ. 
Όλες οι υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Συνεδρίου θα παρέχονται από το προσωπικό του Προµηθευτή]. 

o Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους εκθέτες. Αναµένεται ότι ο Προµηθευτής 
(µέσω ειδικού υπεργολάβου) θα παρέχει βοήθεια στους εκθέτες για την επίλυση 
οποιουδήποτε προβλήµατος ενδέχεται να αντιµετωπίσουν (π.χ. σχετικά µε την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτισµού, επίπλωσης, καθαριότητα κτλ.). 
[Σηµείωση: Πρόσθετες υπηρεσίες/παροχές (δηλ. αυτές που δεν παρέχονται στο 
σχετικό παράρτηµα των συµβάσεων των εκθετών) οι οποίες θα παρέχονται στους 
εκθέτες κατόπιν αιτήµατος τους, θα χρεώνονται βάσει τυποποιηµένου 
τιµοκαταλόγου. Ο τιµοκατάλογος αυτός θα έχει συνταχθεί από τον Προµηθευτή, θα 
έχει λάβει την έγκριση της ΟΕ και θα έχει γνωστοποιηθεί στους εκθέτες µε τη µορφή 
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παραρτήµατος στις συµβάσεις τους. Η/Οι πληρωµή/ες για τις εν λόγω 
υπηρεσίες/παροχές θα γίνεται/ γίνονται απευθείας στον Προµηθευτή, αλλά θα 
γνωστοποιείται/γνωστοποιούνται στην ΟΕ]; 

o Οργάνωση επίσηµων και/ή ανεπίσηµων τεχνικών συναντήσεων και παροχή 
υποστήριξης στις εν λόγω συναντήσεις, κατόπιν αιτήµατος των 
συµµετεχόντων/εκθετών/χορηγών. [Σηµείωση: Ο Προµηθευτής θα πρέπει να 
βρίσκεται σε ετοιµότητα να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες είτε µε δικά της µέσα 
είτε χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτων. Το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών 
(συµπεριλαµβανοµένων παροχών κτλ.) θα καλύπτεται από τους συµµετέχοντες που 
διατυπώνουν το σχετικό αίτηµα και θα καταβάλλεται απευθείας στον Προµηθευτή 
(σχετική ενηµέρωση θα παρέχεται και στην ΟΕ)]  

o Γενική (καθηµερινή) καθαριότητα του χώρου του Συνεδρίου (βασική και κατά 
περίπτωση –εφόσον κρίνεται απαραίτητο).  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
 
 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ TRANSPORT 
RESEARCH ARENA (TRA) 2012" 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων ………………..…..……............. 
………………………………………………………………..……………………………..…….....…… 
………………………………………………………………..……………………………..……..……… 
…………………………..…………………………………..…………………………………..………… 
………………………………………………………………..…………………..……….....…………… 
µε έδρα τ……………………………οδός …………….………..………………………. αριθµ….. 
Τ.Κ. ………………Τηλ. …………………….Fax……………………E-mail……………… 
 
 
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 
 
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης για την ανάθεση της σύµβασης της επικεφαλίδας, καθώς 
και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της σύµβασης µε ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί του προϋπολογισµού: της Προµήθειας 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ....................................................... *  επί τοις εκατό (Αριθµητικά ......%) 

 
Με εφαρµογή του παραπάνω προσφερόµενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του 
Προϋπλογισµού της Προµήθειας προκύπτει το ποσό των 
.............................................................................................. ευρώ (..................€). 

 
 
* ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) , .......................................... 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙ∆Α:____________________ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 
 

 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………2 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 3, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 
……………… …… 
………………………………………………………………………………………….4 για τη 
συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….5, ή της µετ΄αυτήν νέας 
ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 6 σύµφωνα µε τη 
σχετική Πρόσκλησής σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό 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 µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 
αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 7 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών)  µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο 
µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί 
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας 
αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                           
2  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

3  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 

4  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η 
πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες 
των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση 
συµµετοχής. 

5  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
6  Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην 
πρόσκληση. 

7  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η πρόσκληση ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως 
και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος 
της. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..8 
 

Αθήνα ………………….. 

 
Π ρ ο ς 

9 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…10  µέχρι το ποσό 

των ………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη 

σύµβαση …...…………………………………………..11  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά 

την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε 

στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε 

περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου 

εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς 

και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 

αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

 

                                                           
8   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 
9  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
10  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η 

ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

11  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 


