
 

Διακήρυξη                 Νάουσα 26-8-2014                         

                                      αρ.πρωτ 25811.  

    

για την υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας της Πράξης 

«Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο Δήμο Νάουσας» 

 

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονοµία και Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τον Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής  της δράσης 7: «Τοπικά Σχεδία 
για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 
Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»  του Θεµατικού 
Άξονα Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο 
πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

4. Την µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική 
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. την υπ’αριθ. 137/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νάουσας για 
συµµετοχή της στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙ∆Α ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» για την υλοποίηση του σχεδίου ∆ράσης «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας 
υπέρ της απασχόλησης, στο ∆ήµο Νάουσας». 

6. την υπ’αριθ. 137/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νάουσας για 
αποδοχή όρων της υπ’αρ. πρωτ. 1781/08-03-2012 Πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης 
064) της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

7. το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΠΥΞΙ∆Α ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 

8. την υπ’ αριθµ. 8081/ 04-09-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχέδιο τοπικής 
συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο ∆ήµο Νάουσας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013.  

9. την υπ’αρ. πρωτ. 21801/ 18-7-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου για την υλοποίηση των 
∆ράσεων του ∆ήµου Νάουσας στο πλαίσιο της Πράξης και τον ορισµό οµάδας και 
υπεύθυνου έργου. 

10. Την υπ’ αριθµ. 020/2013/23-10-2013 Απόφαση Αυτεπιστασίας της Πράξης «Σχέδιο 
τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο ∆ήµο Νάουσας» από την Α.Σ.  
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙ∆Α ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 



 

11. την υπ’αριθµ..   4/ 13-1-2014                        Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    του 
∆ήµου Νάουσας για τον ορισµό Επιτροπής Αξιολόγησης . 

12. την υπ’αρ. πρωτ. 24521/ 6-8-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου για την έγκριση διενέργειας της 
υπηρεσίας της Πράξης  µε πρόχειρο διαγωνισµό . 

13. την υπ’αριθµ.  228/ 2014     απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 
25624/ 22-08-2014 σχετικής µελέτης και   τον καθορισµό των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

 
Προκηρύσσει  

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υλοποίηση Δράσεων 

Δημοσιότητας της Πράξης “Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο Δήμο 

Νάουσας”» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομικότερη προσφορά.  

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Δύο Χιλιάδων 

Διακοσίων Τριάντα ευρώ (22.230,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

.Αναλυτικά οι δράσεις έχουν ως εξής: 
∆ΡΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ € 

∆ΡΑΣΗ 7. ∆ιήµερο Καριέρας 

 

∆ιοργάνωση 1 ∆ιήµερου 
Καριέρας 

1 9.230,00 € 

∆ΡΑΣΗ 27. Πρόγραµµα 
ενεργειών δηµοσιοποίησης 
στα ΜΜΕ  

• Καταχωρήσεις σε έντυπα 
ΜΜΕ 

7 3.500,00 € 

 

• Καταχωρήσεις σε 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ  

5 

 

2.500,00 € 

 

• Καταχωρήσεις σε 
ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης 

5 1.500,00 € 

• Ραδιοφωνικό spot 2 1.000,00 € 

∆ΡΑΣΗ 28. Πρόγραµµα 
ενεργειών 
ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας & των 
οµάδων στόχο 

∆ιοργάνωση 1 ηµερίδας για την 
προσέλκυση και ενηµέρωσης 
των δυνητικών ωφελουµένων 
του έργου και της τοπικής 
κοινωνίας 

1 1.500,00 € 

∆ΡΑΣΗ 32. ∆ράσεις 
δηµοσιοποίησης των 
αποτελεσµάτων του έργου 

∆ιοργάνωση 1 ηµερίδας για την 
δηµοσιοποίηση των 
αποτελεσµάτων του έργου 

1 3.000,00 € 



 

ΣΥΝΟΛΟ 22.230,00 € 

 
     CPV           
79342200-5 

Υπηρεσίες προώθησης 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙ∆Α ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» µε Συντονιστή 
Εταίρο τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υλοποιεί την 
Πράξη µε τίτλο «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο ∆ήµο Νάουσας»,  
η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 
1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. 
 
Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι η υποστήριξη εκατόν πενήντα (150) 
ανέργων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής: 
• Πενήντα (50) άτοµα σε θέσεις µισθωτής εργασίας 
• Τριάντα πέντε (35) άτοµα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 
• Σαράντα πέντε (45) άτοµα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης 
• Είκοσι (20) άτοµα για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων 

 
Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) και εθνικούς πόρους. 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Ο.Τ.Α.» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, ο Δήμος Νάουσας θα προβεί στην ανάθεση του έργου 

“«Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας της Πράξης “Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της 

απασχόλησης, στο Δήμο Νάουσας”».  

 

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος ανά δράση της Πράξης 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΔΡΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 



 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΡΑΣΗ 7.  

Διήμερο Καριέρας 

Διοργάνωση 1 Διήμερου Καριέρας 1 

ΔΡΑΣΗ 27.  

Πρόγραμμα ενεργειών 

δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ 

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ 7 

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ 5 

Καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 
5 

Ραδιοφωνικό spot 2 

ΔΡΑΣΗ 28.  

Πρόγραμμα ενεργειών 

ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας & των ομάδων 

στόχο 

Διοργάνωση 1 ημερίδας για την 

προσέλκυση και ενημέρωσης των 

δυνητικών ωφελουμένων του έργου 

και της τοπικής κοινωνίας 

1 

ΔΡΑΣΗ 32.  

Δράσεις δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του έργου 

Διοργάνωση 1 ημερίδας για την 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

του έργου 

1 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι Είκοσι 

Δύο Χιλιάδων Διακοσίων Τριάντα ευρώ (22.230,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και των εξοφλητικών παραστατικών των 

λοιπών κρατήσεων. 



 

ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € 

ΔΡΑΣΗ 7. 

Διήμερο Καριέρας 

Διοργάνωση 1 Διήμερου 

Καριέρας 
1 9.230,00 € 

ΔΡΑΣΗ 27. 

Πρόγραμμα ενεργειών 

δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ 

Καταχωρήσεις σε έντυπα 

ΜΜΕ 
7 3.500,00 € 

Καταχωρήσεις σε 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

5 

 

2.500,00 € 

 

Καταχωρήσεις σε 

ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 

5 1.500,00 € 

Ραδιοφωνικό spot 2 1.000,00 € 

ΔΡΑΣΗ 28.  

Πρόγραμμα ενεργειών 

ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας & των ομάδων 

στόχο 

Διοργάνωση 1 ημερίδας 

για την προσέλκυση και 

ενημέρωσης των 

δυνητικών ωφελουμένων 

του έργου και της 

τοπικής κοινωνίας 

1 1.500,00 € 

ΔΡΑΣΗ 32.  

Δράσεις δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του έργου 

Διοργάνωση 1 ημερίδας 

για την δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων του 

έργου 

1 3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 22.230,00 € 

 

 

  

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΣΤ)ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 15 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.  
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του δηµαρχιακού 
καταστήµατος, στην οδό ∆ηµαρχίας 30,στη Νάουσα.  

 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:        10.00 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:    10.30 

 

2) Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 
ισχύος είναι: 

 

α) η παρούσα διακήρυξη 

γ) το έντυπο προσφοράς  

δ)µελέτη και ενδεικτικός προϋπολογισµός 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

1) ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που 
έχουν αντίστοιχη εµπειρία στην εκτέλεση υπηρεσιών προώθησης -µάρκετινγκ   όπως αυτή 
περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 



 

Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και 
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα 
διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την 
πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 

2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

2. Εφόσον οι υποψήφιοι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους 
τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης , έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου.  

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
του δραστηριότητας, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.  

5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής 
υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
απ’ το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό ανάλογη διαδικασία. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Στην εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 

− Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 



 

− Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

− Ο τίτλος της παρούσας προκήρυξης 

− Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

− Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζόμενου (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας: 

διεύθυνση, τηλ., φάξ, email) 

 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει δύο 

(2) σφραγισμένους φακέλους, ήτοι: 

− Φάκελος Δικαιολογητικών, ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

στοιχεία. 

− Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, συμπληρωμένα, επί ποινή αποκλεισμού, στο έντυπο της υπηρεσίας. Η 

προσφορά δεν θα πρέπει να έχει ξύσματα, μουτζούρες και διορθώσεις. 

 

Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς 

όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που 

δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από 
όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

3. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, ότι οι προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως.  

Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή 
από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες 
ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου 
συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 
περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από 
τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  



 

∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος 
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή 
µε κάποιον άλλον τρόπο.  

5. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα (15:00) της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού πριν 
τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού.  

 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, εκπρόθεσµα επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

2) Εγγυήσεις 

 

Εγγύηση συµµετοχής:  

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 
δαπάνης της υπηρεσίας, άνευ Φ.Π.Α. δηλ. 363,00 €.(Αρθρο 157 Ν.4281/14) 

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Ο υποψήφιος πάροχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης  χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.(αρθρο 157 
Ν.4281/14) 

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 



 

1) Παραλαβή προσφορών 

 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε 
συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ταυτότητας.  

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης 
τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά 
µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.  

 

2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον 
ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός 
µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  

 

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται 
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει 
ποιοι θα αποκλειστούν.  

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους 
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε 
την σφραγισµένη προσφορά τους.   

 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά 



 

σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 

2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  

 

 

4) Ανακήρυξη αναδόχου 

 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
παραπάνω δράσεων. Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια 
χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 

 

5) Ενστάσεις 

 

1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα. Οι 
ενστάσεις που κατατέθηκαν πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή 
που διενήργησε τη δηµοπρασία. 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Νάουσας  

 

              ∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

1) Κατακύρωση 

Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδια 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται από αυτήν: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

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



 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

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

χρεοκοπίας. 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν δεν έχουν λυθεί, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 

χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους προσφέροντες.  

 

Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 

να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης.  

 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο προµηθειών  του ∆ήµου 



 

Νάουσας , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη οδό ∆ηµαρχίας 30  Νάουσα (Τηλέφωνα 
2332350328 & 2332350367,  FAX 2332024260), e-mail :vatantzi@naoussa.gr, 
πληρ.Βαταντζή Αθηνά. 

 Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί : στους πίνακες 

ανακοινώσεων και των τριών δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 

Νάουσας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιµελητηρίου στη Βέροια, στον επίσηµο δικτυακό 

τόπο του δήµου www.naoussa.gr, και του δικαιούχου –Αναπτυξιακής Σύµπραξης  και στον 

δικτυακό τόπο  “ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ” . Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί επίσης στην 

ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ΛΑΟΣ  

 

Η. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) 

μέρες από την ανακοίνωση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση του έργου. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να 

παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η ανάθεση του έργου στον επόμενο επιλεγέντα ή η 

επανάληψη του διαγωνισμού. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Eυρώ ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

    2) Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που ο νόµος ορίζει, δηλ: 

1. Φ.Ε.                                   8,0% 
2. Τ.Α.∆.Κ.Υ. / Τ.Ε.Α.∆.Υ.       1,5% 
3. Τ.Α.∆.Κ.Υ. / Τ.Π.∆.Υ.          0,5% 



 

4.   Χαρτόσηµο και ΟΓΑ             3,6% Χαρτόσηµο και ΟΓΑ            

     5.Ενιαία ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων Συµβάσεων  0,10% και  3,6%  Χαρτόσηµο επί του 0,10% 

   

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 

Προς: …………………………….. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 

………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο  ……….…………….. συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)  

...................................,  σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 



 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 

για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 

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

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: …………………………….. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε  περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………  Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των  ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης του έργου με  τίτλο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 

αξίας (συμπληρώνετε  το  συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ………........,  σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην οικονομική προσφορά του έργου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο 

του έργου, αριθμητικά και ολογράφως, α) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Επιπλέον, στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο 

παρακάτω πίνακας, με αριθμητικές τιμές, ανά υπηρεσία του έργου: 

 

ΔΡΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

ΔΡΑΣΗ 7.  

Διήμερο Καριέρας 

Διοργάνωση 1 

Διήμερου Καριέρας 
1 

 

  

ΔΡΑΣΗ 27. 

Πρόγραμμα 

ενεργειών 

δημοσιοποίησης στα 

ΜΜΕ 

Καταχωρήσεις σε 

έντυπα ΜΜΕ 
7 

 

  

Καταχωρήσεις σε 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

5 

  

  

Καταχωρήσεις σε 

ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 

5 

 

  

Ραδιοφωνικό spot 2    

ΔΡΑΣΗ 28. 

Πρόγραμμα 

ενεργειών 

ευαισθητοποίησης 

της τοπικής 

κοινωνίας & των 

ομάδων στόχο 

Διοργάνωση 1 

ημερίδας για την 

προσέλκυση και 

ενημέρωσης των 

δυνητικών 

ωφελουμένων του 

έργου και της τοπικής 

κοινωνίας 

1 

 

  



 

ΔΡΑΣΗ 32.  

Δράσεις 

δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

Διοργάνωση 1 

ημερίδας για την 

δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του 

έργου 

1 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ:    

 

 

 

O προσφέρων  

Υπογραφή -σφραγίδα 


