
 

 

 
 

Αρ. Προκ.  23/2015 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)» 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»      

(δ.τ. Enterprise Greece) 
 
Τίτλος Σύμβασης:  «Ηλεκτρονική Επικοινωνία και on line Διαφήμιση των Ευρύαλων 
Μεσογειακών Ειδών (Τσιπούρα Λαβράκι Ιχθυοκαλλιέργειας)» 
 
Θεσμικό πλαίσιο:  

- Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 
ισχύει. 

- Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,  και κατά το 
μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013 

- Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.3166/2008 (ΦΕΚ Α’ 
178/2003), Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46/2006) και Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163/5-8-2008) 

- Το άρ. 37 του Ν. 4320/2015  (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και ,οιπές διατάξεις», περί χρονικής 
μετάθεσης της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4281/2014.  

- καθώς και το ειδικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που κατωτέρω στην 
προκήρυξη αναφέρεται. 

 
 
CPV: 79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 

 
 
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών : Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)», ως Αναθέτουσα Αρχή που εδρεύει στη Λεωφ. 
Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, Τ.Κ. 115 21  Αθήνα. 
 
Είδος διαδικασίας: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Ανώτατος Συνολικός Προϋπολογισμός: εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ  



 

 

(155.000,00  Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 35.650,00 Ευρώ ), ήτοι συνολικό 
ποσό 190.650,00 Ευρώ  
 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας 2007 – 2013. 
 
Διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 31/10/2015. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 24 Αυγούστου 2015 
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:  28 Αυγούστου 2015 και 
ώρα 12:00 μ.μ. 
 
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών :   3 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 
Ημ/νια δημοσίευσης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ:  24 Ιουλίου 2015 
Ημ/νια δημοσίευσης στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό ελληνικό τύπο: 25 Ιουλίου 
2015 
Ημ/νια δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας:  24 Ιουλίου 2015 
Ημ/νια δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ ) www.promitheus.gov.gr:  25 Ιουλίου 2015 
Ημ/νια δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ:   24 Ιουλίου 2015 
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ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Έργο αφορά στην δημιουργία και συντήρηση πολύγλωσσου ενημερωτικού e-magazine 
για τους καταναλωτές καθώς και on line διαφήμιση του περιεχομένου. 
 
Το Έργο αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης 
Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών (τσιπούρα, λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» που εγκρίθηκε με 
την απόφαση αριθ.835/27-7-2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
Πλήρης ανάλυση του αντικειμένου του Έργου γίνεται στο Β’ Μέρος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ» της παρούσας προκήρυξης. 
 
 

Άρθρο 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
(Enterprise Greece), Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» 
Λεωφ: Βασιλίσσης Σοφίας 109 
Ταχ. Κώδικας: 115 21 
Αρμόδια υπάλληλος: Σερμεντζέλη Μαρία 
Τηλέφωνο: 210 3355789 
Email: m.sermentzeli@enterprisegreece.gov.gr    
 

 
Άρθρο 3 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο νομικό και θεσμικό πλαίσιο: 

- Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 
ισχύει. 

- Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και κατά το 
μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013  

- Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.3166/2008 (ΦΕΚ Α’ 
178/2003), Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46/2006) και Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163/5-8-2008) 

- Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

mailto:m.sermentzeli@enterprisegreece.gov.gr
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Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

- Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), 

- Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

- Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του 
άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28. 

- Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

- Το άρ.157 του Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014 )  «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις.»  

- Το άρ. 37 του Ν. 4320/2015  (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής 
μετάθεσης της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4281/2014. 

- Η υπ’ αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23-10-2008 Υπουργική Απόφαση 
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013» 

- Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

- Την με αρ. 835 από 27/7/2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένο 

Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα – 

λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού 

ενδιαφέροντος» μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013. 

- Την υπ’ αριθ. 938 από 19/05/2015 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης 

«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη 

(τσιπούρα – λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Μέτρα Κοινού ενδιαφέροντος» μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες 

προώθησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 με δικαιούχο 

την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

- Η με αρ. πρωτ. 1184 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας για την διαδικασία 

ανάθεσης του παρόντος έργου 

- Η υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».  

- Η υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί 
συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα 
υπογραφής(ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).  
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- Η με αρ 9928/17.07.2015  Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

 
Άρθρο 4 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η συμμετοχή ενδιαφερομένων στον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που είναι αόριστες και 
δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη 
χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Τα κείμενα της διαδικασίας – που μετά την υπογραφή της Σύμβασης – θα αποτελούν τα 
συμβατικά κείμενα, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
 
α. Η Σύμβαση 
β. Η παρούσα Προκήρυξη 
γ. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
δ. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ ) www.promitheus.gov.gr . 
 

Άρθρο 5 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου 
«Ηλεκτρονική Επικοινωνία και on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών 
(τσιπούρα και λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» που αναφέρεται στο μέρος Β’ Μέρος 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τριάντα πέντε  (35) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013. 

 
3. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
25 Ιουλίου 2015 

 

 
28 Αυγούστου 2015 

 

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


4 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως 
μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη 
δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η 
αναθέτουσα αρχή για παροχή  διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το 
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά μετά την υποβολή της. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. 
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής   

4.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος. 

 
4.3  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

  
 
 

Άρθρο 6 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 
άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής  πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. 
 
 

Άρθρο 7 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.  
 
 

Άρθρο 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 
Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χώρων 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αλλά υποχρεούνται 
να περιβληθούν τη Νομική Μορφή της Κοινοπραξίας στην περίπτωση που ανατεθεί στην 
Ένωση το Έργο και εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του 
Έργου. 
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 
σε περισσότερες της μιας προσφορές. 
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 
προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 
 
8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Αποκλείονται από το διαγωνισμό  οι υποψήφιοι εάν: 

1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για 
έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29/1/1198), 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998), 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995), 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για τη νομιμοποίηση 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991) που τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344 της 
28-1-2001), και ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173) και τροποποιήθηκε με 
το Ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α’ 305). 
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 
218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή 
της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 
 
2. α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, 

β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
τους, 

γ) καταδικάσθηκαν βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 
διαπιστώνει αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, 
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δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού δικαίου. 

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο 
και του Ελληνικού δικαίου. 

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών 
που αιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ή όταν δεν έχουν παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές. 

3. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: 

α) οι υποψήφιοι, οι οποίοι αποτελούν εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/14-2-
2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 
279/10.11.2005). 

β) οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς 
τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα 
σε πρωτότυπα ή αντίγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως 
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

γ) οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς 
τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά σχετικά με την 
τεκμηρίωση των ελαχίστων προϋποθέσεων (ποιοτικής επιλογής) συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

δ) οι υποψήφιοι, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους 
διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 9 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1  ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.  

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή 
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη 
μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης 
μετάφρασης. 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  
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σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το 
άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που 
έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Ι. Τα Νομικά πρόσωπα (ΗΜΕΔΑΠΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΑ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  ΝΑΙ   

2.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 9.2 της παρούσας. 

ΝΑΙ   

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ο 
υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
Α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) 
των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) 
των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του 
προέδρου και του διευθύνοντος 
συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων 
εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού 
προσώπου λόγοι αποκλεισμού από 
τους αναφερόμενους στο άρθρο 8 
της παρούσας προκήρυξης 
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 της παρούσας υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου αυτής.   
Γ) η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης των οποίων 

ΝΑΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
Ε) η προσφορά καλύπτει το σύνολο 
του Έργου όπως περιγράφεται στην 
Διακήρυξη, 
ΣΤ) όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 
αληθή και ακριβή 
Ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης σε περίπτωση 
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού. 
Η) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ.(4) του εδ. α της 
παρ.2, στην περ. (3) του εδ. β της 
παρ. 2 και στην περ.(1) του εδ. γ της 
παρ.2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007. 
Θ)  δεν έχει αποκλεισθεί από 
διαγωνισμούς του Ελληνικού 
Δημοσίου. Προκειμένου δε για 
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι 
δεν έχουν αποκλεισθεί από 
αντίστοιχη αρχή. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
ψηφιακά  από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

4.  Παραστατικό εκπροσώπησης, 
δυνάμει του οποίου παρέχεται 
εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα 
προς εκείνον που υποβάλει την 
Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά 
μέσω αντιπροσώπου).  

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό ισοδύναμο αυτού 
που ζητείται από Αναδόχους 
διαφημιστικών υπηρεσιών της 
ημεδαπής,  συμμόρφωσης από 
διαπιστευμένους προς τούτο 
Φορείς Πιστοποίησης, όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 
του Ν. 3444/2006, όπως ισχύει με 
το νόμο 3688/2008.   

ΝΑΙ   
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ΙI. Τα Φυσικά πρόσωπα (ΗΜΕΔΑΠΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΑ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αίτηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό  

ΝΑΙ   

2.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 9.2 της παρούσας. 

ΝΑΙ   

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ο 
υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
Α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του οι λόγοι αποκλεισμού από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 8 της 
παρούσας προκήρυξης 
Β)  αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 της παρούσας υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου αυτής.   
Γ) η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης των οποίων 
ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
Ε) η προσφορά καλύπτει το σύνολο 
του Έργου όπως περιγράφεται στην 
Διακήρυξη, 
ΣΤ) όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι 
αληθή και ακριβή 
Ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης σε περίπτωση 
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού. 
Η) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ.(4) του εδ. α της 
παρ.2, στην περ. (3) του εδ. β της 
παρ. 2 και στην περ.(1) του εδ. γ της 
παρ.2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007. 
Θ)  δεν έχει αποκλεισθεί από 
διαγωνισμούς του Ελληνικού 
Δημοσίου. Προκειμένου δε για 
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι 
δεν έχουν αποκλεισθεί από 
αντίστοιχη αρχή. 
 

ΝΑΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

4.  Παραστατικό εκπροσώπησης, 
δυνάμει του οποίου παρέχεται 
εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα 
προς εκείνον που υποβάλει την 
Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά 
μέσω αντιπροσώπου).  

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό ισοδύναμο αυτού 
που ζητείται από Αναδόχους 
διαφημιστικών υπηρεσιών της 
ημεδαπής, συμμόρφωσης από 
διαπιστευμένους προς τούτο 
Φορείς Πιστοποίησης, όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 
του Ν. 3444/2006, όπως ισχύει με 
το νόμο 3688/2008.   

ΝΑΙ   

 

 

III. Οι Ενώσεις προσώπων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε μέλος της Ένωσης οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω 
κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (υπό I-ΙV), 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

ΝΑΙ   

2.  Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης 
με το οποίο: 

 να συστήνεται η Ένωση,  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με 
σαφήνεια η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για 
το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης (leader) 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

της έναντι του Κυρίου του Έργου. 

3.  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους 
της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

1. στην Ένωση και 

2. στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 
τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 
τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους.  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά 
από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

ΝΑΙ   

 
 
Διευκρινίζεται ότι με βάση τον νόμο 4250/2014, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής πλην των υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να υποβάλλονται σε 
απλά φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση  δηλώνεται ρητά ότι 
τα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.-Εφόσον τα δημόσια ή 
ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
 
9.1.1 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση Οικονομικών φορέων ισχύουν για την 
εκτέλεση του Έργου οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις: 

1. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου (μία ή περισσότερες) πρέπει να είναι 
κοινή υπέρ όλων των μελών της Ένωσης. 
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2. Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στον Εργοδότη 
αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 
Σύμβαση ή από τον νόμο. 

3. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί 
ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά  Ωστόσο στην περίπτωση 
που της ανατεθεί το Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της 
Κοινοπραξίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι 
εκπληρώνονται από τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εάν αυτά 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Έργου, όπως προκηρύχθηκε, η δε Σύμβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή 
και όρους.  

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή 
να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

9.2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 
προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (3.100 €) δηλ. 
το 2% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
υποδείγματος που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας και να ισχύει για τουλάχιστον 
δύο (2) μήνες μετά τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται 
είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. 
Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ένσταση ή εφόσον έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους στην περίπτωση απόρριψης 
της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ένσταση ή εφόσον έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο 
προκαθορισμένο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα, η εγγύηση συμμετοχής 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση των  ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα περί μετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 454). 

 

9.3   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
9.3.1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας 

Ο προσφέρων (μεμονωμένος υποψήφιος ή Ένωση Εταιρειών) θα πρέπει να έχει κατά την 
προηγούμενη τριετία, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών διπλάσιο τουλάχιστο του 
προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του 
έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του 
κύκλου εργασιών ως προς την παροχή αναλόγων ως προς το είδος των ζητούμενων 
υπηρεσιών και το ύψος του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια της προηγούμενης 
τριετίας. 

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 
χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού 
εγγράφου. 

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  

9.3.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

Προϋπόθεση πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας  θεωρείται η υλοποίηση από τον 
διαγωνιζόμενο τουλάχιστον δύο (2) συναφών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού 
έργων κατά την τελευταία πενταετία.  

Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζομένου πρέπει να 
συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: - βεβαίωση του εργοδότη για την καλή 
εκτέλεση/ολοκλήρωση του έργου συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης, - 
ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής 
υλοποίηση του έργου, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από το αντίγραφο της σχετικής 
σύμβασης.  

 Από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) τουλάχιστον έργο, 
το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον διαγωνιζόμενο.  
Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ 
αυτές αθροιστικά. 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο με τους προτεινόμενους υπεργολάβους, 
να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα  της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει  υπό 
μορφή  υπεργολαβίας  σε τρίτους. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη  του 
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κύριου οικονομικού φορέα. Απαραίτητη  είναι η συνυποβολή με την προσφορά  κάθε 
αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα προκύπτει  τόσο η  ύπαρξη  συμφωνίας με τον 
υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας.   
 

9.4  ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1. Νομιμοποιητικό έγγραφο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπως ισχύον καταστατικό, 
ΦΕΚ ίδρυσης και τις τυχόν τροποποιήσεις του για ΑΕ και ΕΠΕ, ή επικυρωμένο αντίγραφο 
καταστατικού και τις τροποποιήσεις του για τις ΟΕ και ΕΕ. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των διοικούντων το νομικό 
πρόσωπο, τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 

2. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:  

Α. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων 
εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστου προσώπου στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τα λοιπά 
πρόσωπα, μέλη της Ένωσης. 

Β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την 
προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 
διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

 

Άρθρο 10 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της 
παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η 
εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 
που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού κατά την αδέσμευτη 
κρίση της, ως επεξηγηματικών ή και συμπληρωματικών. Στα ανωτέρω δεν δύναται να 
περιλαμβάνονται όσα ακριβώς ζητούνται από τον διαγωνισμό ως προαπαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο11 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 11.1 Σύνταξη προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται 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 
μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο. 
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές για μέρος των ζητούμενων 
υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. 
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Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

11.2 Ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) 

μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων φροντίζει να 
εξασφαλίσει και την αντίστοιχη παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής του.  

3. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά 
επιλογής κοκ. 

 

 

11.3 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και (β) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία 
επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :  
 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» : 
- κύρια δικαιολογητικά συμμετοχής, εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 9 παράγραφος 1 
- δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας του 

άρθρου 9 παράγραφος 3 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.   
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 

«Τεχνική Προσφορά» 
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
- λεπτομερή πρόταση για την μορφή και την λειτουργία του e-magazine στα ελληνικά 

και σε 4 γλώσσες (αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά) 
- σχέδιο on line διαφήμισης για την εξασφάλιση υψηλής επισκεψιμότητας  
- μεθοδολογία υλοποίησης 
- οργάνωση Ομάδας Έργου με ανάλυση του συστήματος επικοινωνίας με την 

Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου καθώς και 
κατάλογο στελεχών και συνεργατών με προσδιορισμό της θέσης τους στο 
οργανωτικό σχήμα, ειδικότητα και περιγραφή καθηκόντων σε σχέση με το Έργο 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο τον Πίνακα που 
ακολουθεί και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός 
από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.).  

Στέλεχος 
Θέση στην Ομάδα 

Έργου 
Εμπειρία 

   

   

 
Επίσης, στοιχεία των επιπλέον εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. 

Όνομα  
ρόλος στην εκτέλεση 

του έργου 
Εμπειρία 

   



18 
 

   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων 
στελεχών (τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε Παράρτημα). Στα βιογραφικά θα πρέπει να 
αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και 
μεγέθους έργα. 
 
Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.)  και αναπληρωτή του. 
 

Εάν ο Υπεύθυνος, τα μέλη της Ομάδας Έργου ή οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του 
υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από 
έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και δέσμευση 
διαθεσιμότητας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος Έργου, ότι αποδέχεται 
τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης 
αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι ή αμοιβή του θα καταβληθεί από τον 
προσφέροντα. 

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπεύθυνου Έργου, του αναπληρωτή του καθώς και 
μελών της Ομάδας Έργου κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση 
είτε μετά από απόφαση του Εργοδότη, είτε μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 
Αναδόχου και αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του Εργοδότη. Ο αντικαταστάτης πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον 
αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.  

Ο Υπεύθυνος Έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από τον Ανάδοχο ή λύσης 
της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα 
Αρχή τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις 
υπηρεσίες του.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί 
στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί 
από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορεί.  
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Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου.  

 
 

(β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει την αναλυτική οικονομική προσφορά για την 
εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ: Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα..   
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
 

Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τον 
κοινό εκπρόσωπο των προσφερόντων. 
 

Άρθρο 12 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece συστήνεται Επιτροπή 
Διεξαγωγής Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψιν λόγω του αντικειμένου του διαγωνισμού 
και του π.δ. 261/1997 όπως ισχύει. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της κατάταξής 
τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο 
διοίκησης της Enterprise Greece για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
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θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
   
 
 
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υπο−φακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 
– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
 
Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου  
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Έλεγχος δικαιολογητικών Συμμετοχής που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Αξιολόγηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής.  
Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, 
ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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 Τελική Αξιολόγηση. 
 
 
 
Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς   
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΠ) έχει 
συντελεστή βαρύτητας 70%.  
 
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας είναι τα ακόλουθα: 

α/α κριτήριο 

Συντελεστής 
βαρύτητας (%) του 
συνολικού βαθμού 
του παρόντος 
κριτηρίου 

1. Πρόταση μορφής και λειτουργίας του e-magazine  40 

2. Σχέδιο on line διαφήμισης 35 

3. Οργάνωση και διοίκηση Ομάδας Έργου 15 

4. Μεθοδολογία υλοποίησης  10 

Τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 – 100 και ο βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς 
(ΤΠ) υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 

ΤΠ= Τi/Τmax x 100 

 
Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς (ΟΠ) 
Το κριτήριο  που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 30%.  
Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 
Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος 
τύπος : 

ΟΠ = Οmin / Οi Χ 100 
 

Τελική αξιολόγηση  
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η τελική βαθμολογία (ΤΒ) των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 

TΒ = ΤΠ x 0,7  + OΠ x 0,3 
    

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς. 
 
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά 
την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική 
κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό 
Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως 
προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 13 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 
όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του αρ. 22 του π.δ 118/2007, όπως 
ισχύει. 
 

Άρθρο 14 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονομικούς φορείς, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07), μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  

 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου 
.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

Άρθρο 15 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς πραγματοποιείται αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του 
τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που 
υποβάλλουν οι προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 της παρούσας 
Προκήρυξης.  

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε 
προσφορά θα γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στο άρθρο 12 της 
παρούσας Προκήρυξης.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει 
τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης.  

β) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους 
τους συμμετέχοντες.  

γ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς 
κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, 
άμεσης ή έμμεσης ζημίας. 
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δ) Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Διεξαγωγής Διαγωνισμού αναδεικνύεται ο Ανάδοχος του Έργου. Με την ίδια απόφαση, του 
ανακοινώνεται το αποτέλεσμα και καλείται τούτος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 
ημερών από της ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 16. 

ε) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 16 από την Επιτροπή Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού και την διαπίστωση της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 8 παρ. 8.2 του 
Μέρους Α της παρούσας, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα 
Αρχή την κατακύρωση του Έργου στον Ανάδοχο.  

στ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, 
δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά του άρθρου 16 ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή 
ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, καταπίπτει υπέρ της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και καλείται ο 
επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις.  

ζ) Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή 
υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέλη 
της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση του έργου. 

η) Μετά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των σημείων ε, στ και ζ ανωτέρω, ο Ανάδοχος 
στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
σύμφωνα με το σημείο ι κατωτέρω.  

θ) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α` 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό ποσού ίσου με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

ι) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα κάτωθι 
στοιχεία:  

- Την ημερομηνία έκδοσης. 
- Τον εκδότη. 
- Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 
- Τα στοιχεία της σύμβασης  
- Τον αριθμό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η 

εγγύηση. 
- Την ισχύ της: Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα 

πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης 
και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου 

- Τους όρους ότι: 

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως,  
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 το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Enterprise Greece και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,  

 σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,  

 ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Enterprise Greece,  που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Enterprise Greece προς 
το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή του Έργου, με την 
προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Enterprise Greece υποχρεώσεις εκ μέρους του 
Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους όρους. 

 

Άρθρο 16 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 
στις επόμενες παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

 (α) Έλληνες πολίτες 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της προκήρυξης και 
σύμφωνα με τις διακρίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του  

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις 
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

δ) 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 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και σχετική υπεύθυνη δήλωση 
για ποια κύρια και επικουρικά ταμεία έχει υποχρέωση να καταβάλει εισφορές.  
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ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(β) Αλλοδαποί 

Τα πιστοποιητικά του ως άνω σημείου α’ ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα 
εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας 
εγκατάστασής τους.  

(γ) Νομικά πρόσωπα  

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα ανωτέρω σημεία (α) και (β) 
του παρόντος άρθρου. 

β) 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 υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

γ) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα από τα αναφερόμενα στο στο άρθρο 8 της προκήρυξης και σύμφωνα με 
τις διακρίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού . 

(ε) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση ή Κοινοπραξία.  

Εξαιρέσεις 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασης. 

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.  

Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών» του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
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Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες 
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
 

 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα 
ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται 
στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν 
κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/07. 

 
 

Άρθρο 17 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 
τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν 
και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί 
πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. 
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Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της. 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 
Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Άρθρο 18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Προϋπολογισμός του έργου 
Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα 
πέντε χιλιάδων Ευρώ (155.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (35.650 €),ήτοι 
συνολικού ποσού 190.650 € . 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, στο πλαίσιο του Μέτρου 
3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες Προώθησης» του ΕΠΑΛ 2007 – 2013. 
 
Διάρκεια του Έργου 
Το Έργο του Αναδόχου από την ημερομηνία της σύμβασης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015  και 
σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της πράξης του «Ολοκληρωμένου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα- λαβράκι κλπ 
ιχθυοκαλλιέργειας» (αριθ. 835/27-7-2011). 
 

Άρθρο 19 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων 
που είναι αρμόδια για την παραλαβή των υποβαλλόμενων παραδοτέων κάθε ενέργειας 
από τον Ανάδοχο. 

Η υλοποίηση του έργου  του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή με σκοπό τη 
διευκόλυνση του έργου της, το προσωπικό και τους συνεργάτες της. 

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 προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης να παράσχει στην 
Αναθέτουσα Αρχή όλες τις πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κ.λπ. που ανέπτυξε στο 
πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως Ανάδοχος του Έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα,  που θα αναλάβει με τη Σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της Προσφοράς του και της 
Προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
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περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, κάθε μέλος ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που 
δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και 
γραπτές) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία 
ή μετάφραση από ή / και προς τα Ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την 
Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 20 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να λάβει 
προκαταβολή ύψους 20% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου 
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει του άρθρου 84 του Ν 
2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995). Δύναται να καταβάλλεται και τμηματικά εφόσον κάτι 
ανάλογο προβλεφθεί στην σύμβαση. 

Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον συμψηφισμό τους ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

Η προκαταβολή χορηγείται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε) ποσού που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής . 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της 
προκαταβολής που γίνεται με παρακράτηση από κάθε πληρωμή ανάλογου  ποσοστού. Η 
εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι 
μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την τελική εξόφληση.  

Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά μετά την 
πραγματοποίηση των ενεργειών βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  
και πληρωμών και ανά παραδοτέο σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 
κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων (παράγραφος 3.1 – 
ΜΕΡΟΣ Β) από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων με το οποίο θα 
πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά 
(τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) του άρθρου 8 του ΠΔ 4/2002. Από 
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κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Άρθρο 21 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων, 
παραδοτέων, κάθε είδους εφαρμογών των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό 
υλικό παραγωγής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει το δικαίωμα να προβαίνει 
ελεύθερα στη διάθεσή τους. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή από τον Ανάδοχο.  

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σύμβαση.  

Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διαθέτει ή να 
χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη προηγούμενη 
γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα επί όλων των υλικών, εντύπων και 
ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα 
γίνει στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική 
προθεσμία περάτωσης του έργου ή οποιοδήποτε τμηματική προθεσμία υποβολής 
παραδοτέων, αυτός υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως: 

 Για κάθε ημέρα υπέρβασης συγκεκριμένης προθεσμίας υποβολής  παραδοτέων του 
Έργου και μέχρι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ίση με το 1,0% του συμβατικού προϋπολογισμού που αναλογεί στα εν λόγω 
παραδοτέα. 

 Για υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής παραδοτέων του Έργου μεγαλύτερη των 
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, απευθύνει 
έγγραφη πρόσκληση στον Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις καθυστερημένες 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τον κηρύσσει έκπτωτο με άμεση κατάπτωση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Η ποινική ρήτρα μπορεί να εισπραχθεί είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του 
Αναδόχου ή / και με κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης για λόγους που δεν αποτελούν αποδεδειγμένα αποκλειστική 
ευθύνη του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης. 

Όλες οι πράξεις επιβολής ποινικών ρητρών και εκπτώσεων διενεργούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.. 
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ΜΕΡΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των θετικών αντιλήψεων του καταναλωτή για την 
κατανάλωση της τσιπούρας και του λαυρακιού ιχθυοκαλλιέργειας  και η εκπαίδευσή του 
γύρω από την ποιότητα, τη γεύση και τη θρεπτικότητα των ειδών αυτών, με στόχο την 
διείσδυση σε νέους χρήστες αλλά και την αύξηση συχνότητας χρήσης στους υφιστάμενους. 

 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Το έργο του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: 

Α. Δημιουργία και συντήρηση πολύγλωσσου ενημερωτικού e-magazine για τους 
καταναλωτές. 

Περιγραφή: 
Το e-magazine θα παρέχει συνεχή ροή πληροφοριών και ενημέρωση στα ελληνικά και σε 4 
γλώσσες (αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά) σχετικά με την μέθοδο παραγωγής, την 
ποιότητα των προϊόντων, την ιστορία της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, τρόπους 
μαγειρέματος, συμβουλές σωστής χρήσης και αποθήκευσης, τρόπους μεταφοράς, 
συμβουλές διαλογής σε μορφή κειμένου, video και εικόνων. 
Θα αναφέρεται στην «μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια», αλλά με έμμεσο τρόπο θα 
παραπέμπει στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και τσιπούρα και λαβράκι ελληνικής 
προέλευσης. Απαγορεύεται η άμεση αναφορά σε γεωγραφικά τοπωνύμια. 
Θα χρησιμοποιεί το ξενόγλωσσο λογότυπο και σλόγκαν του Σχεδίου Προώθησης Ευρύαλων 
Μεσογειακών Ειδών.    
Για το περιεχόμενο του e-magazine, ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον 15 
δημοσιεύσεις, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 παραγωγές video κατά την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης του έργου. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να αποτελείται από οτιδήποτε 
κρίνει ο ανάδοχος ότι θα έχει ενδιαφέρον στο κοινό που απευθυνόμαστε (άνθρωποι ανά 
τον κόσμο, με ενδιαφέρον στην ψαροφαγία). (Ενδεικτικά infographs εικόνας, παραγωγές 
video, πρωτότυπα άρθρα με εικόνες, επιπλέον δημοσιεύσεις). Η μετάφραση των κειμένων 
θα πρέπει να γίνει από επαγγελματία μεταφραστή. 
Σε δεύτερη φάση ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει 15 επιπλέον δημοσιεύσεις που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 παραγωγές video οι οποίες θα ανεβαίνουν στο e-magazine 
σταδιακά, κατά τη διάρκεια του έργου. 
Η φιλοσοφία του θα είναι τύπου ενημερωτικού site και όχι εμπορικού η κλαδικού, μιας και 
ο σκοπός του θα είναι η έμμεση ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη, μέσω 
περιεχομένου που αγγίζει τα ενδιαφέροντα τους (μαγειρική, τρόποι χρήσης, συμβουλές, 
περιέργεια για τον τρόπο παραγωγής, ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τα είδη και την χρήση 
τους) 
 
 

Β. Πληρωμένη on line διαφήμιση του παραγόμενου περιεχομένου. 
Περιγραφή: 
Για να έρθει σε επαφή το κοινό στόχος στις διάφορες χώρες του κόσμου, με το παραγόμενο 
περιεχόμενο του site, θα πρέπει αυτό να διαφημιστεί μέσω των online μέσων που 
χρησιμοποιούν οι χρήστες του internet. Τα μέσα αυτά  είναι το google (ώστε όταν ψάχνει 
κάποιος για πχ συνταγές τσιπούρας, να εμφανιζόμαστε πρώτοι), το Facebook (ώστε να 
εμφανίζουμε στην ροή ενημέρωσης του «newsfeed» με τα νέα μας άρθρα/video/εικόνες) 
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και το YouTube (ώστε να εμφανιζόμαστε στα προτεινόμενα video, όποιου βλέπει άλλα 
σχετικά video). Αυτή η διαφήμιση είναι ο πιο άμεσος και σχετικός τρόπος προώθησης ενός 
site και εξασφαλίζει ότι το site και τα μηνύματα του θα έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. 
 
Το website θα παραμείνει στη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα το διατηρεί 
ενεργό και σε πλήρη λειτουργία και θα το χρησιμοποιήσει στην επόμενη Προγραμματική 
Περίοδο. 
 
 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα υποβάλλει  
1. κατανομή του προϋπολογισμού               
2. χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται και οι αναφορές αποτελεσματικότητας  
 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

     3.1 Το συνολικό Αντικείμενο του Έργου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 
παράγραφο 2, εκτελείται από τον Ανάδοχο ως εξής: 

- Θα ολοκληρώνει τις ενέργειες και θα υποβάλλει τα παραδοτέα, σε προθεσμίες 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

- Πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση 
υλοποίησης με αναλυτική περιγραφή της και στην περίπτωση ανάληψης της 
ενέργειας από τρίτους, προδιαγραφές παραδοτέων, χρονοδιάγραμμα, μέσα 
υλοποίησης και ενδεχόμενα άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες. 

- Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της κάθε ενέργειας λαμβάνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης 
του Ανάδοχου από την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου υπεύθυνη για την υλοποίηση του 
προγράμματος.  
 

3.2 Παραδοτέα του Έργου του Αναδόχου αποτελούν: 

               Α. 
Website 

 Πρόταση του template του site 

 e-magazine (σε WORDPRESS CMS) με δυνατότητα παρουσίασης του 
περιεχομένου στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά , δυνατότητα παρουσίασης 
και ανεβάσματος  συνταγών και όλα τα σύγχρονα και social enabled εργαλεία 
και ρυθμίσεις, για την καλύτερη παρουσίαση και προώθηση του e-magazine και 
των στόχων του (pop up messages/ mailchimp opt-ins/ suggested posts/ Discuss 
commenting system/ fb audience pixels/ google analytics setup κτλ 

 αρχικές δημοσιεύσεις στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά 

 δημοσιεύσεις δεύτερης φάσης στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά 

              Β. Διαφημιστικό πλάνο με χρονική κατανομή 

 Αριθμός και αποτελέσματα των Campaigns ανά μέσο και μήνα. 
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Παράρτημα Ι: Αίτηση συμμετοχής 

 
Προς  
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
Βασιλίσσης Σοφίας 109 
151 21 Αθήνα 

 
 
Με την παρούσα (ο υποψήφιος) …………...........……, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας 
για τον διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονική Επικοινωνία και 
on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα και λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας)» 
δηλώνοντας ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αποδεχόμεθα όλους τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. 
 
 
 
Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………] 
 
 
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:  
 
[…………………………………………………………………………………………...]  
 
 
Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….] 
 
 
 
Σφραγίδα εταιρίας: […………………………………………………………….………….] 
 
 

 
 
Υπογραφή: […………………………………………………………….………….] 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο: 
e-mail: 
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Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ...................................................................................... 
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 της Εταιρίας, ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός 
............................. αριθμός .................ΤΚ……………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή 
στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………….για εκτέλεση του έργου ………….……. συνολικής 
αξίας ..................................., 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 της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων 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 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………. 
Ο εκδότης της παρούσας υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης μετά από 
έγγραφο του ....................................., που θα υποβληθεί πριν από τη ημερομηνία λήξης 
ισχύος της εγγύησης. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της 
εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την 
Τράπεζά μας. 

 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
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Παράρτημα ΙΙΙ:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς 
περιορισμούς που έχουν τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να 
εκτελέσουμε όλες τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου ««Ηλεκτρονική Επικοινωνία 
και on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα και λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας)»: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

   

   

   

   

   

 
 
Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι:     
………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ………. 
 
 
Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………] 
 
 
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:  
 
[…………………………………………………………………………………………...]  
 
 
Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….] 
 
 
 
Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας: 
 
 
[…………………………………………………………….……] 
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Παράρτημα ΙV:  Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)» 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την ____ ____ 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 
109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», 
με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ: 
 
α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου», με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα και επί 
της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 109, Τ.Κ. 115 21, με Α.Φ.Μ. 094439436, Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ 
Αθηνών, (στο εξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Enterprise Greece»)  και 
εκπροσωπείται νόμιμα  για την υπογραφή του παρόντος από τον ________________, 
___________________ , δυνάμει της από __/…/2015 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας 
β) Αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ……………………………… 
 
οι οποίοι έλαβαν υπόψιν τους: 

1) Τις διατάξεις των: 
-Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 
ισχύει. 

- Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον 
Ν.4155/2013 

- Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.3166/2008 (ΦΕΚ Α’ 
178/2003), Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46/2006) και Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163/5-8-2008) 

- Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

- Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), 

- Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

- Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του 
άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28. 

- Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 



36 
 

- Το Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014 )  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις.» (άρθρο 157) 

- Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015  (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής 
μετάθεσης της έναρξης ισχύος του κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014. 

- την υπ’ αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23-10-2008 Υπουργική Απόφαση 
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013» 

- Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

- Την με αρ. πρωτ. 834/27.7.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αλιεία 2007 -2013», η Πράξη «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
383/10.04.2012 και 1002/09.08.2012 όμοιές της και τις 1800/15.01.2013, 
826/16.05.2013 και 874/20.08.2014 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

- την με αρ. πρωτ. …………..σύμφωνη γνώμη του ………………….Πόρων για την διαδικασία 
ανάθεσης του εν λόγω έργου. 

- την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».  

- την υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί συγκρότησης 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα υπογραφής(ΑΔΑ: 
7Χ3046ΨΧ6Σ-048).  

- Η με αρ. πρωτ. ………………………..Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.Η με αρ. 
πρωτ………………………. Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναθέτουσας Αρχής 
για την οριστική κατακύρωση του έργου του διαγωνισμού στον εντεύθεν δεύτερο 
συμβαλλόμενο 

 
συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: 
Α. Δημιουργία και συντήρηση πολύγλωσσου ενημερωτικού e-magazine για τους 
καταναλωτές του εξωτερικού. 

Περιγραφή: 
Το e-magazine θα παρέχει συνεχή ροή πληροφοριών και ενημέρωση σε 4 ξένες γλώσσες 
(αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά) και στα ελληνικά σχετικά με την μέθοδο παραγωγής, 
την ποιότητα των προϊόντων, την ιστορία της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, τρόπους 
μαγειρέματος, συμβουλές σωστής χρήσης και αποθήκευσης, τρόπους μεταφοράς, 
συμβουλές διαλογής σε μορφή κειμένου, video και εικόνων. 
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Θα αναφέρεται στην «μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια», αλλά με έμμεσο τρόπο θα 
παραπέμπει στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και τσιπούρα και λαβράκι ελληνικής 
προέλευσης. Απαγορεύεται η άμεση αναφορά σε γεωγραφικά τοπωνύμια. 
Θα χρησιμοποιεί το ξενόγλωσσο λογότυπο και σλόγκαν του Σχεδίου Προώθησης Ευρύαλων 
Μεσογειακών Ειδών.    
Θα ξεκινήσει την λειτουργία του με τουλάχιστον 15 έτοιμες δημοσιεύσεις που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 παραγωγές video και θα ακολουθήσουν 15 επιπλέον 
δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 παραγωγές video οι οποίες θα 
ανεβαίνουν στο e-magazine σταδιακά, κατά τη διάρκεια του έργου. Το περιεχόμενο αυτό 
μπορεί να αποτελείται από οτιδήποτε κρίνει ο ανάδοχος ότι θα έχει ενδιαφέρον στο κοινό 
που απευθυνόμαστε (άνθρωποι ανά τον κόσμο, με ενδιαφέρον στην ψαροφαγία). 
(Ενδεικτικά infographs εικόνας, παραγωγές video, άρθρα με εικόνες, επιπλέον 
δημοσιεύσεις). 
Η φιλοσοφία του θα είναι τύπου ενημερωτικού site και όχι εμπορικού η κλαδικού, μιας και 
ο σκοπός του θα είναι η έμμεση ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη, μέσω 
περιεχομένου που αγγίζει τα ενδιαφέροντα τους (μαγειρική, τρόποι χρήσης, συμβουλές, 
περιέργεια για τον τρόπο παραγωγής, ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τα είδη και την χρήση 
τους) 
Β. Πληρωμένη on line διαφήμιση του παραγόμενου περιεχομένου. 
Περιγραφή: 
Για να έρθει σε επαφή το κοινό στόχος στις διάφορες χώρες του κόσμου, με το παραγόμενο 
περιεχόμενο του site, θα πρέπει αυτό να διαφημιστεί μέσω των online μέσων που 
χρησιμοποιούν οι χρήστες του internet. Τα μέσα αυτά  είναι το google (ώστε όταν ψάχνει 
κάποιος για πχ συνταγές τσιπούρας, να εμφανιζόμαστε πρώτοι), το Facebook (ώστε να 
εμφανίζουμε στην ροή ενημέρωσης του «newsfeed» με τα νέα μας άρθρα/video/εικόνες) 
και το YouTube (ώστε να εμφανιζόμαστε στα προτεινόμενα video, όποιου βλέπει άλλα 
σχετικά video). Αυτή η διαφήμιση είναι ο πιο άμεσος και σχετικός τρόπος προώθησης ενός 
site και εξασφαλίζει ότι το site και τα μηνύματα του θα έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. 
 
Το website θα παραμείνει στη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα το διατηρεί 
ενεργό και σε πλήρη λειτουργία και θα το χρησιμοποιήσει στην επόμενη Προγραμματική 
Περίοδο. 

 
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 
Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / 
αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση 
κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - Διάρκεια Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα 
 
1.  Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και 
λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015. 
Σε περίπτωση που το σύνολο του παραδοτέου έργο ή τμήμα αυτού δεν κριθεί αποδεκτό 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο οποιεσδήποτε αλλαγές ή πρόσθετες 
πληροφορίες έως και την τελική έγκρισή του από την ανωτέρω Επιτροπή.  
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς χρονικής επέκτασης της Σύμβασης 
με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που θα προβλέπει η παρούσα. Σε περίπτωση 
χρονικής επέκτασης της σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής. Η χρονική 
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επέκταση θα μπορεί να πραγματοποιείται για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου ή 
τμηματικά. 
3. Το έργο διαιρείται στα εξής παραδοτέα.  

               Α. 
Website 

 Προτάσεις για επιλογή του template του site 

 e-magazine (σε WORDPRESS CMS) με δυνατότητα παρουσίασης του 
περιεχομένου στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά , δυνατότητα παρουσίασης 
και ανεβάσματος  συνταγών και όλα τα σύγχρονα και social enabled εργαλεία 
και ρυθμίσεις, για την καλύτερη παρουσίαση και προώθηση του e-magazine και 
των στόχων του (pop up messages/ mailchimp opt-ins/ suggested posts/ Discuss 
commenting system/ fb audience pixels/ google analytics setup κτλ 

 αρχικές δημοσιεύσεις στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά 

 δημοσιεύσεις δεύτερης φάσης στις  4 ξένες γλώσσες και τα ελληνικά 

 
              Β. Διαφημιστικό πλάνο με χρονική κατανομή 

 Αριθμός και αποτελέσματα των Campaigns ανά μέσο και μήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του 
και της Διακήρυξης, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
2. Ο Ανάδοχος, εφόσον δεν εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ορίζει 
εκπρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Με τον ίδιο τρόπο εφόσον το 
επιθυμεί ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπό του. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του 
εκπροσώπου του Αναδόχου ή του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
3. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο τυχόν αναπληρωτής του, είναι μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση 
και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 
Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
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Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που θα του 
τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύμβασης, 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα 
Αρχή καθώς και των Δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή μέρος αυτής χωρίς  την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο 
Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός σε 
αποκατάστασή της. 
 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο 
πλαίσιο της Σύμβασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 
καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για 
πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν 
από τη Σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο 
Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση. 
 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
12.  Οι κάθε είδους προτάσεις – εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών καθώς και όλο το 
σχετικό υλικό παραγωγής θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της «Enterprise Greece» η 
οποία θα έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστη χρονική 
διάρκεια. 
13. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση και 
εκμετάλλευση του υλικού αυτού θα ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στην 
«Enterprise Greece», του αναδόχου παραιτούμενου παντός επί των παραπάνω, σχετικού 
δικαιώματός. 
14. Όλο το υλικό που θα παραδοθεί στην «Enterprise Greece»  από τον ανάδοχο 
ταυτόχρονα με την λήξη της σύμβασης θα αποτελεί ιδιοκτησία αυτής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Εμπιστευτικότητα 
 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις 
υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
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Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια. 
3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες 
ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 
κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - Παράδοση – Παραλαβή Παραδοτέων 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή 
από τις εγκαταστάσεις του. Ένα μέλος της ομάδας έργου θα αποτελεί σημείο επαφής με τα 
υπόλοιπα στελέχη της ομάδας έργου και της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παρίσταται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον του ζητηθεί. 
2.   Στην περίπτωση καταγραφής ελλείψεων στο περιεχόμενο των Παραδοτέων, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το εκ νέου υποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κα πάλι κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της που 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών, δικαιούται να 
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου.    
3. Η παροχή των υπηρεσιών και η εκπόνηση των παραδοτέων του Αναδόχου θα 
γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της παρούσας. 
Ειδικότερα, το σύνολο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. 
4. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που έχει ορίσει η Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία για κάθε υπηρεσία και παραδοτέο που παραλαμβάνει σύμφωνα με τα 
ανωτέρω συντάσσει σχετικό Πρακτικό – Πρωτόκολλο Παραλαβής.  Η παραλαβή κάθε 
υπηρεσίας/παραδοτέου θα πραγματοποιείται ενόψει της καλής, εμπρόθεσμης, 
προσήκουσας και σύμφωνης με την παρούσα παροχής ή/και υλοποίησης αυτού από τον 
Ανάδοχο. Η παραλαβή του τελευταίου Παραδοτέου επάγεται την οριστική παραλαβή του 
συνόλου του Έργου. 
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο είτε εγκρίνει και 
παραλαμβάνει το παραδοτέο, είτε υποδεικνύει στον Ανάδοχο συγκεκριμένες διορθώσεις/ 
προσαρμογές. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη λογίζεται ότι έλαβε χώρα 
σιωπηρή και αυτοδίκαιη παραλαβή με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας 
Αρχής και επέρχονται οι εξ αυτής συνέπειες. 
6. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραδοτέων ή/και υπηρεσιών με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο περί ποινικών 
ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά τα παρακάτω. 
7. Εάν παρουσιαστούν  καθυστερήσεις που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή τότε 
θα υπάρχει μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης κάθε παραδοτέου, που συνδέεται με 
την καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η 
καθυστέρηση που τεκμηριωμένα προκαλείται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Αμοιβή του Αναδόχου - Όροι πληρωμής 
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1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των …….. πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. Οι 
πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 

2. Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί 
να λάβει προκαταβολή ύψους 20% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος 
του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει 
του άρθρου 84 του Ν 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995). Δύναται να καταβάλλεται 
και τμηματικά εφόσον κάτι ανάλογο προβλεφθεί στην σύμβαση. 

Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον συμψηφισμό τους 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014, όπως ισχύει. 

Η προκαταβολή χορηγείται έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ποσού που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής .  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την 
απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται με παρακράτηση από κάθε πληρωμή 
ανάλογου  ποσοστού. Η εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται ανάλογα με 
τη μείωση της προκαταβολής. Οι μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και 
την τελική εξόφληση.  

Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται 
τμηματικά μετά την πραγματοποίηση των ενεργειών βάσει του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και πληρωμών και ανά παραδοτέο σύμφωνα 
με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, κατόπιν έκδοσης σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων  από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής Παραδοτέων με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε 
ενέργειας.  

 
 
3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  
4. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 
εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, 
αποδείξεις κλπ) και εγγράφων που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - Ποινικές Ρήτρες 
 
1. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει προσηκόντως και εμπρόθεσμα (σε σχέση με τη 
συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) και σύμφωνα με τους όρους της 



42 
 

παρούσας το σύνολο των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο από αυτήν και από κάθε δικαίωμά του εξ 
αυτής για το σύνολο του Έργου. 
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από 
μέρους του υπέρβασης της προθεσμίας υποβολής των συμβατικών του Παραδοτέων 
ορίζεται σε 5% της συνολικής αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 
20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες 
μέχρις ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 
10% της συνολικής αξίας του έργου. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και 
τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή 
αναθεώρηση. 
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. 
5. Οι ποινικές ρήτρες εισπράττονται με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - Καταγγελία - Λύση της Σύμβασης 
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον 
Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσήκοντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, 
(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός αυτών που προβλέπονται ρητά στην προσφορά του και  
(δ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 
συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων. 
(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του  αρθρ. 6 
παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07. 
2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο 
κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, 
εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από 
αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία 
ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης  
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 
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(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή 
έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 
μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές 
καταπίπτουν. 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για 
όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα 
οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων για τη διαδικασία λύσης.  
5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης 
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο 
είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα 
παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την 
ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης 
πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα 
αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της 
σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο 
ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και 
υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Σύμβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιoδήποτε λόγο. 
7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή 
σωρευτικά όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο 
δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή 
περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων 
δικαιωμάτων της. 
  
ΑΡΘΡΟ 9 - Έκπτωση Αναδόχου 
 
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν 
προσήλθε για την υπογραφή της Σύμβασης, κατά τα παραπάνω καθώς και από τη Σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες 
μέσα στο συμβατικό χρόνο περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχεται η εξής συνέπεια: 
 Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 10% της αξίας του μέρους του έργου 
για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν 
δυσμενώς την αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του έργου τότε 
το παραπάνω ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου. 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 
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Α) η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και 
προσηκόντως με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 
Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση 
επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας 
αρχήςύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
έργου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων αθροιστικά 
ή διαζευκτικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - Ανωτέρα βία 
 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς. 
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 - Τροποποίηση σύμβασης 
 
1.  Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή 
των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και 
φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. 
2.  Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για 
συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. 
3. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς 
τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης 
γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης του ΕΠ Αλιείας και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Σε  κάθε  περίπτωση το  συμβατικό  αντικείμενο  θα   
πρέπει  να διατηρείται αναλλοίωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
 
1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς / διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την 
επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα. 
 
 Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 
και προς απόδειξη τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και 
βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε 
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κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, το δε τρίτο με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα 
υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 
Για την Enterprise Greece     Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 
 
 


