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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ: ΘεανωΠασχαλη 

Τηλ: 25313 27484 - 37770 

Fax: 25310 37770 

e-mail: theatrokomotinis@gmail.com 

 
ΑριθμόςΜελέτης: 01/2020 
 

CPV: • 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων  

• 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

• 79342200-5 Υπηρεσίες Προώθησης 

• 73000000-2 Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών 

 

«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: “«Crossing 

the paths of History and Culture» (CHIC)  » 
του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: 
GREECE-BULGARIA 20142020’’ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :48.096,77 €ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
  

«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: “«Crossing the 

paths of History and Culture» (CHIC)  » 
του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

ΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας “InterregV-ACooperationProgramme: GREECE-
BULGARIA 20142020’’ 

mailto:theatrokomotinis@gmail.com
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ: ΘεανωΠασχαλη 

Τηλ: 25313 27484 - 37770 

Fax: 25310 37770 

e-mail: theatrokomotinis@gmail.com 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Γενική Περιγραφή του έργου 

Το έργο “Crossing the paths of History and Culture” / «∆ιασχίζοντας τα μονοπάτια της Ιστορίας και 

του Πολιτισμού με ακρωνύμιο “CHIC”» επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης 

του άξονα προτεραιότητα 2 και ειδικότερα της επενδυτικής προτεραιότητας 6C -  Διατήρηση, 

προστασία, προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του ειδικού 

στόχου 4 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για 

τουριστικούς σκοπούς του προγράμματος  διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020 

Κύριος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές στόχου (δήμου 

Κομοτηνής (Ελλάδα) – Χασκόβου (Βουλγαρία)) σε πολιτιστικό επίπεδο μ ε σκοπό την περεταίρω 

τουριστική ανάπτυξη τους και τη μόνιμη και πολύ-επίπεδη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς. 

Επίσης το έργο, στοχεύει στην προώθηση του κοινού πολιτιστικού υπόβαθρου των δύο περιοχών 

και της έκφρασής του μέσω θεάτρου, λαϊκών εκδηλώσεων και ενδυνάμωσης της σύνδεσης μεταξύ 

των πολιτιστικών συλλόγων και των επιχειρηματιών των δύο περιοχών καθώς και στην ανάπτυξη 

μιας διασυνοριακής κοινής τουριστικής ταυτότητας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων που με τη 

σειρά τους θα δημιουργήσουν ένα μοντέλο που ενθαρρύνει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση. Επίσης, η δημιουργία κοινής τουριστικής ταυτότητας των δύο 

περιοχών  αναμένεται να συμβάλλει στην  ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος των περιοχών. Προκειμένου να επιτευχθεί τα παραπάνω το έργο θα 

στηριχθεί στην ανάδειξη  - αξιοποίηση σημαντικών πολιτιστικών υποδομών (κτίριο παλιάς 

δημοτικής βιβλιοθήκης στην Κομοτηνή – Θέατρο-Κέντρο κοινότητας στο Χάσκοβο). 

οι δράσεις του έργου θα αφορούν: 

• Την καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των δύο περιοχών με 

σκοπό την τουριστική ανάπτυξη 

• Την βελτίωση της σήμανσης στις δύο περιοχές 

• Την ανάδειξη του θεάτρου και των λαϊκών δρωμένων ως εργαλείου ανάδειξης της κοινής 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Την ανακατασκευή χώρων πολιτισμού 

• Την παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

• Ο Δήμος Κομοτηνής από την Ελλάδα (επικεφαλής εταίρος)  

• Ο Δήμος Χασκόβου από την Βουλγαρία.  

mailto:theatrokomotinis@gmail.com
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• Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δημοτικού περιφερειακού Θέατρου Κομοτηνής 

 

Το έργο χωρίζεται σε έξι (6) ομάδες δραστηριοτήτων- πακέτα εργασιών που περιλαμβάνουν: 

1. Διαχείριση Έργου & Συντονισμός 

2. Επικοινωνία & Διάδοση 

3. Ανακαίνιση και εξοπλισμός πολιτιστικών μονάδων 

4. Συνδέοντας την κοινή πολιτιστική παράδοση. 

5. Δημιουργία κοινών εργαλείων. 

6. Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό. 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

To αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση 

των ενεργειών των:  

1. Π.Ε.4: Συνδέοντας τηνκοινή πολιτιστική παράδοση (WP4: Connecting common cultural living 

tradition) 

2. Π.Ε.5: Δημιουργία Κοινών Εργαλειών (WP5: Creatingcommontools) 

3. Π.Ε.6: Διασυνδέοντας πολιτισμό&Τουρισμό   (WP6: Connecting culture to tourism) 

στα πλαίσια υλοποίησης τουέργου: “«Crossing the paths of History and Culture» (CHIC)  » 

του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

 

Παρακάτω ακουλουθεί αναλυτική περιγραφή των  παραδοτέων 

 

Π.Ε.4: ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣΤΗΝΚΟΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΠΑΡΑΔΟΣΗ (WP4: CONNECTING COMMON 

CULTURAL LIVING TRADITION) 

 

Παραδοτέο 4.3.1 Έρευνα για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των 

περιοχών στόχων στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 

 

Η δράση αφορά στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση που μπορούν να αξιοποιηθούν στη λογική της ανάπτυξης αειφόρου 

τουρισμού στην περιοχή της Κομοτηνής και ευρύτερα της Ροδόπης. 

 

 

Παραδοτέο 4.3.2 Συγκεντρωτική έκθεση για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των περιοχών στόχων. 

Η δράση αφορά στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση στην περιοχή του δήμου Κομοτηνής (Π. 4.3.1) θα υλοποιηθεί και για την 

διασυνοριακή περιοχή του Δήμου του Χάσκοβου (Π. 4.2.1) . Με βάση τα αποτελέσματα της 

διεξαγωγής των δύο συγκεκριμένων δράσεων ο ανάδοχος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής σε 

συνεργασίας με τον ανάδοχο του δήμου Χάσκοβου  θα συντάξουν (με ευθύνη του αναδόχου του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής) Συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με τους κοινούς μύθους τα λαϊκά δρώμενα 

και τη θεατρική παράδοση των περιοχών στόχων. 
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Παραδοτέο 4.3.3 Διεξαγωγή Εργαστήριων και Σεμιναρίων σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά 

δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για μαθητές και νέους και συγγραφή 

και παραγωγή δύο θεατρικών έργων 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην: 

διοργάνωσή τριών (3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά 
δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για είκοσι 
εκπαιδευόμενους ανά σεμινάριο. 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με 
τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για 
ενήλικους/εθελοντές μέλη τοπικών συλλόγων και φορέων που προωθούν την 
τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με 
τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για 
νέους μέλη τοπικών συλλόγων και φορέων που προωθούν την τοπική πολιτιστική 
κληρονομιά 

Συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών έργων βασισμένα στους κοινούς μύθους, 
λαϊκά δρώμενα και θεατρικήπαράδοση της περιοχής παρέμβασης  

 

Παραδοτέο 4.3.4 Δημιουργία και προετοιμασία 2 κοινών θεατρικών έργων. 

 

Η δράση αφορά στη διεξαγωγή ενός διήμερου φεστιβάλ  για την προώθηση της κοινής 

πολιτιστικής κουλτούρας της περιοχής παρέμβασης του έργου.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεξαγωγή του φεστιβάλ το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο την : 

• Παρουσίαση των δύο κοινών  θεατρικών έργων βλ. (Π 4.3.3)  

• Παρουσίαση κοινής  παραδοσιακής μουσικοχορευτικής παράδοσης 

• Παρουσίαση της κοινής κουλτούρας φαγητού 

• Εκδήλωση απευθυνόμενη σε παιδιά 

 

 

Π.Ε.5:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (WP5: CREATINGCOMMONTOOLS). 
 

Παραδοτέο 5.3.1 Οπτικοποίηση μύθων, λαϊκών δρώμενων και θεατρικής παράδοσης των 

περιοχών στόχων.  

Η δράση αφορά στην δημιουργία ταινίας βίντεο μικρής διάρκειας (τουλάχιστον 5 λεπτών) για την 

τουριστική προβολή της περιοχής του Δήμου Κομοτηνής (και ευρύτερα της περιοχής της Ροδόπης) 

βασισμένο στο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Η λήψη του βίντεο προϋποθέτει την εκπόνηση 

των δράσεων 4.3.1, 4.3.2 ώστε να είναι σαφές το αντικείμενο προβολής του  βίντεοΤο μήνυμα του 

βίντεο θα πρέπει να είναι σαφές και ελκυστικό για τον επισκέπτη. Επιπλέον ο ανάδοχος θα 

προσφέρει με βάση το παραπάνω βίντεο και 2 διαφημιστικά σποτ με το ίδιο θέμα διάρκειας 

20''sec  έως και 60'' sec. 

 

 

Π.Ε.6: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (WP6: 

CONNECTINGCULTURETOTOURISM). 
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Παραδοτέο 6.3.1  Προώθηση τοπικών παραδοσιακών συνταγών και εδεσμάτων για 

επαγγελματίες 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη δημιουργία ενός τόμου  παρουσίασης παραδοσιακών 

συνταγών από τη διασυνοριακή περιοχή. Η γαστριμαργική παράδοση της περιοχής και η χρήση 

τοπικών προϊόντων σε αυτή μπορεί να συμβάλλούν θετικά στην τοπική ανάπτυξη και τουριστική 

ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης.   

 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αυτές αναλύονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί.  

Το συνολικά  χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 6 μήνες. Στο παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι επί 

μέρους τμηματικές προθεσμίες για τα επιμέρους παραδοτέα: 

Πίνακας επί μέρους προθεσμιών Παραδοτέων 

 
Α/Α 

Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου Μήνας 

Παράδοσης 

Π.Ε. 4 Συνδέονταςτηνκοινήπολιτιστικήπαράδοση (WP4: Connecting common 

cultural living tradition). 

Π 4.3.1 Έρευνα για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των περιοχών στόχων στην 

Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 

1,5 

Π 4.3.2 Συγκεντρωτική έκθεση για τους μύθους, τα λαϊκά 

δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των περιοχών 

στόχων 

2 

Π 4.3.3 Διεξαγωγή Εργαστήριων και Σεμιναρίων σχετικά με 

τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για μαθητές και νέους και 

συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών έργων 

6 

Π 4.3.4 Δημιουργία και προετοιμασία 2 κοινών θεατρικών 

έργων. 

6 

Π.Ε.5: Δημιουργίακοινώνεργαλείων (WP5: Creating Common Tools) 

Π 5.3.1 Οπτικοποίηση μύθων, λαϊκών δρώμενων και θεατρικής 

παράδοσης των περιοχών στόχων 

5 

Π.Ε.6: Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό (WP6: 

ConnectingCulturetoTourism). 

Π 6.3.1 Προώθηση τοπικών παραδοσιακών συνταγών και 

εδεσμάτων για επαγγελματίες 

4 

 
 
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 48.096,77 € χωρίς Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής με Κ.Α 

6117.01 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “«Crossing the paths of History and Culture» (CHIC)» 

του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A 

Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 20142020’’  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την ανάθεση του. 
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Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Κομοτηνή 31-01-2020 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Θεανώ Πασχάλη 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ: ΘεανωΠασχαλη 

Τηλ: 25313 27484 - 37770 

Fax: 25310 37770 

e-mail: theatrokomotinis@gmail.com 

 
 
 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των 

ενεργειών των:  

1. Π.Ε. 4 Συνδέονταςτηνκοινήπολιτιστικήπαράδοση (WP4: Connecting common cultural living 

tradition). 

2. Π.Ε.5: Δημιουργία Κοινών Εργαλειών (WP3: Creatingcommontools) 

3. Π.Ε.6: Διασυνδέονταςπολιτισμό&Τουρισμό   (WP6: Connecting culture to tourism) 

σταπλαίσιαυλοποίησηςτουέργου: “«Crossing the paths of History and Culture» (CHIC)  » 

του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A 

Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 20142020’ 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Συνολική δαπάνη 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα και με την προσφορά του προμηθευτή στον οποίο 

κατακυρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ύψος των ………………….. € με Φ.Π.Α. 

24%. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΣΕ € 

Φ.Π.

Α. 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

Π.Ε. 4 Συνδέονταςτηνκοινήπολιτιστικήπαράδοση (WP4: Connecting common cultural living tradition). 

Π 4.3.1 Έρευνα για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των περιοχών στόχων στην 

Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 

  

 

 
 

Π 4.3.2 Συγκεντρωτική έκθεση για τους μύθους, τα λαϊκά 

δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των περιοχών 

στόχων 

  

 

 
 

«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: “«Crossing the 

paths of History and Culture» (CHIC)  » 
του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

ΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας “InterregV-ACooperationProgramme: GREECE-
BULGARIA 20142020’’ 

mailto:theatrokomotinis@gmail.com
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Π 4.3.3 διοργάνωσή τριών (3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για είκοσι 

εκπαιδευόμενους ανά σεμινάριο 

  

 

 
 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για 

ενήλικους/εθελοντές μέλη τοπικών συλλόγων και 

φορέων που προωθούν την τοπική πολιτιστική 

κληρονομιά. 

  

 

 
 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για νέους μέλη 

τοπικών συλλόγων και φορέων που προωθούν την 

τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

  

 

 
 

Συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών έργων 

βασισμένα στους κοινούς μύθους, λαϊκά δρώμενα 

και θεατρική παράδοση της περιοχής παρέμβασης   

 

 
 

Διεξαγωγή Εργαστήριων και Σεμιναρίων 

σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και 

τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για 

μαθητές και νέους και συγγραφή και παραγωγή 

δύο θεατρικών έργων (ΣΥΝΟΛΟ Π4.3.3.) 

  

 

 
 

Π 4.3.4 Δημιουργία και προετοιμασία 2 κοινών θεατρικών 

έργων. 
  

 
 

 

Π.Ε.5: Δημιουργίακοινώνεργαλείων (WP5: CreatingCommonTools) 

Π 5.3.1 Οπτικοποίηση μύθων, λαϊκών δρώμενων και 

θεατρικής παράδοσης των περιοχών στόχων 
  

 
 

 

Π.Ε.6: Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό (WP6: ConnectingCulturetoTourism). 

Π 6.3.1 Προώθηση τοπικών παραδοσιακών συνταγών και 

εδεσμάτων για επαγγελματίες 
  

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 (Π 4.3.1+Π 4.3.2+ Π 4.3.3+Π 4.3.4+ Π5.1.1+Π5.3.1+Π6.3.1) 

 
  

 

 

Η Δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 6117.02 του προϋπολογισμό του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής.  

Οι αναγραφόμενες Υπηρεσίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες και είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. 

Σε περίπτωση όμως που το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής θέλει ολόκληρη την παροχή της 

υπηρεσίας που αναγράφεται ανωτέρω, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παράσχει με 

βάση τις προδιαγραφές της μελέτης και την οικονομική του προσφορά. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος και μπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τους 

όρους της διακήρυξης. 

. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των 

όρων της παρούσας σύμβασης, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Στη παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος εγγυάται ότι η παροχή των υπηρεσιών είναι σύμφωνες 

με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί, κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τις προορίζει το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής. 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. Οι δαπάνες επιστροφής 

στον ανάδοχο του ακατάλληλου προϊόντος και αποστολής στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής του νέου 

είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
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Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά 

προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά πρόοδο των εργασιών και την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση 

του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Κομοτηνής, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 

Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα 

και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει 

παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο 

πρωτόκολλο παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή 

άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί 

να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το 

εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την οριστική παραλαβή 

του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016).  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί 

με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει με το Ν. 4605/2019). 

β)Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161. 

γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%)επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

δ)Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο 

Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέμπτου εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται 

θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
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καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 

και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

στ)Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή 

του αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου - Προβλεπόμενες ρήτρες 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της 

ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, 

είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

http://dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
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ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης - Τροποποίηση 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια 6 μήνες. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.1 

Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 ύστερα από 

γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο 

Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή 

του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αναστολή – Καταγγελία και λύση της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του 

συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016 και στη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση 

άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. 

Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 Ν. 

4412/2016)υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει την σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ η οποία έχει αναγνωριστεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Εφαρμοστέα νομοθεσία  - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι 

της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016), τους όρους 

τους οποίους αποδέχθηκε με την προσφορά του ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά 

την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια 

Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους, μέσω του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016, καθώς και κατ΄ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ 

και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή 

ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή 

ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η 

σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο 

καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 

ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης 

ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο 

Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η 

υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει 



   

 

Σελίδα 14 από 18 

 

ο ίδιος. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. Κατά των αποφάσεων των 

Διοικητικών Εφετείων μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται 

κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους 

διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο 

παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την 

παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως 

συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο 

εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με 

αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να 

ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, 

Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

Υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας παροχή των υπηρεσιών, που 

συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή 

εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν 

ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 

την σύμβαση με βάσει τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην σχετική 

μελέτη.’ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ: ΘεανωΠασχαλη 

Τηλ: 25313 27484 - 37770 

Fax: 25310 37770 

e-mail: theatrokomotinis@gmail.com 

 

 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΑΞΙΑ 

Η εκτιμώμενη αξία για κάθε παραδοτέο σύμφωνα με το εγκεκριμένοπροϋπολογισμό του έργου, όπως 

αυτό περιγράφεταιστο αναλυτική περιγραφή του προϋπολογισμού του έργου (JustificationofBudget) 

που συνοδεύει την εγκεκριμένη αίτηση υποβολής του έργου  (Applicationform) από τη διαχειριστική 

αρχή του  προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: 

GREECE-BULGARIA 20142020’’ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

Π.Ε. 4 Συνδέονταςτηνκοινήπολιτιστικήπαράδοση (WP4: Connecting common cultural living tradition). 

Π 4.3.1 

Έρευνα για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των περιοχών στόχων στην 

Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 

8.000 € 

Π 4.3.2 

Συγκεντρωτική έκθεση για τους μύθους, τα λαϊκά 

δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των περιοχών 

στόχων 

6.000 € 

Π 4.3.3 

 

διοργάνωσή τριών (3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για είκοσι 

εκπαιδευόμενους ανά σεμινάριο 

2.500 € 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για 

ενήλικους/εθελοντές μέλη τοπικών συλλόγων και 

φορέων που προωθούν την τοπική πολιτιστική 

κληρονομιά. 

9.000 € 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για νέους μέλη 

τοπικών συλλόγων και φορέων που προωθούν την 

τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

9.000 € 

«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: “«Crossing the 

paths of History and Culture» (CHIC)  » 
του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

ΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας “InterregV-ACooperationProgramme: GREECE-
BULGARIA 20142020’’ 

mailto:theatrokomotinis@gmail.com
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Συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών έργων 

βασισμένα στους κοινούς μύθους, λαϊκά δρώμενα 

και θεατρική παράδοση της περιοχής παρέμβασης 

5.000 € 

Διεξαγωγή Εργαστήριων και Σεμιναρίων σχετικά 

με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για μαθητές και 

νέους και συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών 

έργων (ΣΥΝΟΛΟ Π4.3.3.) 

25.500 € 

Π 4.3.4 
Δημιουργία και προετοιμασία 2 κοινών θεατρικών 

έργων. 
10.000 € 

Π.Ε.5: Δημιουργίακοινώνεργαλείων (WP5: CreatingCommonTools) 

Π 5.3.1 
Οπτικοποίηση μύθων, λαϊκών δρώμενων και 

θεατρικής παράδοσης των περιοχών στόχων 
5.140 € 

Π.Ε.6: Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό (WP6: ConnectingCulturetoTourism). 

Π 6.3.1 
Προώθηση τοπικών παραδοσιακών συνταγών και 

εδεσμάτων για επαγγελματίες 
5.000 € 

ΕΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 (Π 4.3.1+ Π 4.3.2+ Π 4.3.3+ Π 4.3.4+ Π5.1.1+Π5.3.1+Π6.3.1) 
59.640 € 

 

 
 

Κομοτηνή 31-01-2020 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Θεανώ Πασχάλη 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ: ΘεανωΠασχαλη 

Τηλ: 25313 27484 - 37770 

Fax: 25310 37770 

e-mail: theatrokomotinis@gmail.com 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΣΕ € 

Φ.Π.

Α. 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

Π.Ε. 4 Συνδέονταςτηνκοινήπολιτιστικήπαράδοση (WP4: Connecting common cultural living tradition). 

Π 4.3.1 Έρευνα για τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των περιοχών στόχων στην 

Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 

  

 

 
 

Π 4.3.2 Συγκεντρωτική έκθεση για τους μύθους, τα λαϊκά 

δρώμενα και τη θεατρική παράδοση των περιοχών 

στόχων 

  

 

 
 

Π 4.3.3 διοργάνωσή τριών (3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη 

θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για είκοσι 

εκπαιδευόμενους ανά σεμινάριο 

  

 

 
 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για 

ενήλικους/εθελοντές μέλη τοπικών συλλόγων και 

φορέων που προωθούν την τοπική πολιτιστική 

κληρονομιά. 

  

 

 
 

Διοργάνωση ενός διήμερου διασυνοριακού 

εργαστηρίου στην Κομοτηνή σχετικά με τους 

μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και τη θεατρική 

παράδοση των χώρων-στόχων για νέους μέλη 

τοπικών συλλόγων και φορέων που προωθούν την 

τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

  

 

 
 

Συγγραφή και παραγωγή δύο θεατρικών έργων 

βασισμένα στους κοινούς μύθους, λαϊκά δρώμενα 

και θεατρική παράδοση της περιοχής παρέμβασης   

 

 
 

«Παροχή υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: “«Crossing the 

paths of History and Culture» (CHIC)  » 
του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

ΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας “InterregV-ACooperationProgramme: GREECE-
BULGARIA 20142020’’ 

mailto:theatrokomotinis@gmail.com
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Διεξαγωγή Εργαστήριων και Σεμιναρίων 

σχετικά με τους μύθους, τα λαϊκά δρώμενα και 

τη θεατρική παράδοση των χώρων-στόχων για 

μαθητές και νέους και συγγραφή και παραγωγή 

δύο θεατρικών έργων (ΣΥΝΟΛΟ Π4.3.3.) 

  

 

 
 

Π 4.3.4 Δημιουργία και προετοιμασία 2 κοινών θεατρικών 

έργων. 
  

 
 

 

Π.Ε.5: Δημιουργίακοινώνεργαλείων (WP5: CreatingCommonTools) 

Π 5.3.1 Οπτικοποίηση μύθων, λαϊκών δρώμενων και 

θεατρικής παράδοσης των περιοχών στόχων 
  

 
 

 

Π.Ε.6: Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό (WP6: ConnectingCulturetoTourism). 

Π 6.3.1 Προώθηση τοπικών παραδοσιακών συνταγών και 

εδεσμάτων για επαγγελματίες 
  

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 (Π 4.3.1+Π 4.3.2+ Π 4.3.3+Π 4.3.4+ Π5.1.1+Π5.3.1+Π6.3.1) 

 
  

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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