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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 12.08.2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ       Αρ. Πρωτ.:3553 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Β. Σκεύη, Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο: 2310 379229, 2310 379046 
Τηλ/πο: 2310 285250 
Ηλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr    
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης  στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων 
και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 

Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

Προϋπολογισμός: Ογδόντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (89.040,32€) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας -τιμής 

 
CPV: 72212610-8, 72413000-8, 79132000-8, 79800000-2, 64228200-2, 79951000-5, 79413000-2,  

79950000-8, 79413000-2, 79342000-3, 79340000-9 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090270402 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο  

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54123 

Τηλέφωνο 2310379000 

Φαξ 2310285250 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) symvaseis@mathra.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή 
πληροφοριών αναφορικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι είναι το Τμήμα 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 
Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής 
Πολιτικής. 

Τηλ.: 2310379 -356/-146 (Ε. Γρυμπογιάννη, Γ. 
Κοτζιάμπασης) 

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή λοιπών 
πληροφοριών και για το συντονισμό της 
διαδικασίας είναι το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης 
Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

Τηλ: 2310 379 -229/-046 (Β. Σκεύη, Ν. 
Κυματής) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.mathra.gov.gr/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης ) 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

 
1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας 
και Θράκης). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 53598/12.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του  Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΕ039/2  του 
έργου με κωδικό 2020ΣΕ03920000.(ΑΔΑ:Ψ9ΦΕ46ΜΤΛΡ-Ξ3Δ) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των 
Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής- Local Development and Cross Border Cooperation 
in the area of Agricultural Products and Traditional Food»  στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό EMS BSB 
1101. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης  στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου 
με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural 
Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD.  

Το έργο Loc Food–Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agriculural 
Products and traditional Food – (Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των 
Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (ΕΝΙ CBC BSB 2014 – 2020) (Προτεραιότητα 1, Ειδικός 
Στόχος 1.2) και αφορά στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα στις χώρες των φορέων που 
συμμετέχουν σ’ αυτό, μέσα από δράσεις έρευνας και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον εν 
λόγω τομέα στις περιοχές των εταίρων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την δικτύωση τοπικών συντελεστών 
και παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων, την προβολή, προώθηση και πιστοποίηση των παραδοσιακών 
προϊόντων των περιοχών του έργου.  Οι δράσεις του έργου θα προωθήσουν τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις 
για ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ημέρες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιτόπιες επισκέψεις, 
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δημιουργία Συλλόγων Παραγωγών Παραδοσιακών Τροφίμων και ένα Δίκτυο της Μαύρης Θάλασσας για 
την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα, όπου αναλύεται και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά και ανά παραδοτέο :  

Τμήμα 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, 
A.C.5) συνολικού προϋπολογισμού 11.290,00€ χωρίς ΦΠΑ, 14.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135252 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.2 

A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και 
πλατφόρμας GIS (Γεωγραφία γεύσης- 
Geography of taste) 

8.870,97 € 11.000,00   72212610-8 

A.C.5 
(D.C.5.1) 

A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του 
ιστότοπου - website του έργου   

2.419,35 € 3.000,00   72413000-8 

Τμήμα 2. Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό 
Ιδιότυπο Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3) συνολικού 
προϋπολογισμού 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135251 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.3 

A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος 
ΕΕ "ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ 
βιολογικής γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα) 

16.129,03 € 20.000,00   79132000-8 

Τμήμα 3 – Ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας, υλικού δημοσιότητας και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας 
για τις ανάγκες και τους στόχους του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 61.620,97 χωρίς, 76.410,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135014 

3.1 Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.4 

A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της 
γεύσης»- “At the roots of taste” (500 αντίτυπα) 
6490 € 

5.233,87 € 6.490,00   79800000-2 

D.C.2.1 

D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, 04 
ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 
φυλλάδια. 

6.048,39 € 7.500,00   79800000-2 
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D.C.2.2 

D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 
φορές) 

1.612,90 € 2.000,00   64228200-2 

D.C.3.1 

D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των 
παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες 
των Εταίρων και στα Αγγλικά (10.000 
φυλλάδια συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 

3.225,81 € 4.000,00   79800000-2 

3.2 Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

D.T3.2.2 

D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες 
και τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε κάθε χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 
30 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση) 16.000€ 
- Αφορά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της 
Ελλάδας 

12.903,23 € 16.000,00   79951000-5 

D.T3.3.2 

D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών 
προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea 
(Διοργάνωση Θεσσαλονίκης) 

7.661,29 € 9.500,00   79413000-2 

D.C.4.1 

D.C.4.1 5  Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη και συμμετοχή τουλάχιστον 4 
οργανώσεων παραγωγών σε κάθε Διεθνές 
φεστιβάλ (1 σε κάθε χώρα).    

16.064,52 € 19.920,00   79950000-8 

3.3 Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης (D.T3.3.1) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

D.T3.3.1 

D.T3.3.1 Δημιουργία τοπικού δικτύου 
παραγωγών / διανομέων και δημιουργία 
γραφείου ενημέρωσης 

2.419,35 € 3.000,00   79413000-2 

3.4 Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ (D.C.1.1, D.C.1.2) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

D.C.1.1 

D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής 
γνώμης (στην αρχή και στο τέλος του έργου σε 
όλες τις περιοχές) 

2.419,35 € 3.000,00   79342000-3 

D.C.1.2 D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ 4.032,26 € 5.000,00   79340000-9 

Σύνολο Προϋπολογισμού: 89.040,32 € 110.410,00     

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή δύο ή όλα τα τμήματα 
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Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ και 
τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (89.040,32€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (110.410,00€)]. 

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του/των  συμφωνητικών και λήγει 
την 07.09.2022, που αποτελεί την επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου. Στην επίσημη ημερομηνία λήξης 
και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου δύναται να χορηγηθεί ενδεχόμενα χρονική παράταση υλοποίησης, 
συνεπώς σε αυτή την περίπτωση και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται ανάλογα χωρίς αύξηση 
οικονομικού αντικειμένου της με σχετική τροποποίησή της. Με την εν λόγω τροποποίηση παρατείνονται 
και όποιες εκ των τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών, που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 6.2.1. 
της παρούσας, τυχόν επηρεάζονται από την συνολική παράταση της διάρκειας του έργου και της 
Σύμβασης. Ειδικά για το Τμήμα 1, σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση και τη 
φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας και τη διατήρηση του domain name για πέντε  (5) χρόνια από την 
τελευταία πληρωμή του έργου και μέχρι και την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς για 
την πιστοποίηση του έργου. 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- την υπ’ αρ. 3/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει γίνει αποδεκτή από 
τον αρμόδιο Υπουργό. 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.» 
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- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».   

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 
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- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,  

- το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως ισχύει. 

- την υπ’αρ.2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής δομής Τομέα 
Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη 
σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 
4412/2016. (Β’ 2180) 

- τις διατάξεις των άρθρων 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019): Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης. 

- την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας Βαλατσού του 
Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 
Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

- την με αρ.οικ.400/29.01.2021 απόφαση ορισμού μελών συλλογικών οργάνων διενέργειας 
διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Τομέας Μακεδονίας Θράκης. 

- το με αρ. πρωτ. 1603/16.04.2021 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων & περιφερειακής ανάπτυξης. 

- την με αρ. πρωτ. 53598/12.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 
έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του  Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΕ039/2  του έργου με κωδικό 
2020ΣΕ03920000.(ΑΔΑ:Ψ9ΦΕ46ΜΤΛΡ-Ξ3Δ) 

- το με αρ. πρωτ. 2125/25.05.2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με αριθμό 21REQ008656024/25.05.2021. 

- την με αρ. πρωτ. 2670/23.06.2021 εισήγηση του τμήματος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/09/2021 και ώρα 13:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 
07/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 11 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 
135014,  135252 και 135251 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.mathra.gov.gr  στη διαδρομή: Διαφάνεια- Δημοσιότητα► Δημόσιες Συμβάσεις, στις 
13/08/2021 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους . 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 13 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού2. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

 
2      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα V. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ3, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 74 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων5. 

 
3        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
4        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
5       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης6. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής7, η οποία 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Παράρτημα V). 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το Τμήμα 1 της παρούσας σύμβασης κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (225,80€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας του εν λόγω τμήματος της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το Τμήμα 2 της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριακοσίων 
είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (322,58€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας του εν λόγω τμήματος της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το Τμήμα 3 της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων 
διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (1.232,42€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% 
της εκτιμώμενης αξίας του εν λόγω τμήματος της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το σύνολο της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων 
επτακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (1.720,80€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της συνολικής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
6   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
7 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016).). 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη8 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

 
8 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός.  
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2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/20169. 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

 
9  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.. 

Σε περίπτωσης ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από κάθε ένα 
μέλος της ένωσης.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης για τα τμήματα 1, 2 και 3 οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών (αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για την οποία κατατίθεται προσφορά και 
αφορά κάθε μία από τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2020, 2019, 2018), από την δημοσίευση 
της παρούσας του/των υπό ανάθεσης τμήματος/ων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο ελάχιστος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για την οποία 
κατατίθεται προσφορά.  
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια ισχύει αθροιστικά για τους συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση συμβάσεων με αντικείμενο συναφές και αντίστοιχης 
πολυπλοκότητας με το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
Για το ΤΜΗΜΑ 1 : Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου  
α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν ολοκληρώσει τρεις (3) τουλάχιστον 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, μια για κάθε είδος, 
και με συμμετοχή του οικονομικού φορέα στις συμβάσεις αυτές κατά τουλάχιστον 50% του συμβατικού 
τους αντικειμένου.  
β) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρoυν σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις της σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων 
και εμπειρίας. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα 
Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να 
περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.  
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να διακρίνει τους εξής ρόλους:  
1) Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ). Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών 
του Αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και το συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου, θα είναι 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και την τήρηση όλων των προδιαγραφών 
πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του 
Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, έναντι της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου. Ο 
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Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με Πανεπιστημιακό 
και μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην πληροφορική, τουλάχιστον 5-ετή επαγγελματική εμπειρία σε 
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (3) έτη στην 
υλοποίηση συναφών έργων.  
Επίσης, θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
2) Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την οργάνωση της υλοποίησης και εκτέλεσης των 
επιμέρους εργασιών. Όλα τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 
εξωτερικού στην πληροφορική και να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία στην υλοποίηση 
συναφών έργων. Επίσης, θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέλους ομάδας έργου 
με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό 
σχήμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 
παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους της παρούσας καθώς και το Υπόδειγμα βιογραφικού 
σημειώματος του σχετικού Παραρτήματος.  
Για το ΤΜΗΜΑ 2 : Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο 
Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, προκειμένου για τη διασφάλιση ικανοποιητικού 
επιπέδου ανταγωνισμού, να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από 
πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο τμήμα και συγκεκριμένα:  

- δυο (2) συμβάσεις σχετικές με υπηρεσίες εκπόνησης – προετοιμασία τουλάχιστον 1 φακέλου 
πιστοποίησης προϊόντος ως ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης) ή ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής 
γεωργίας  
 
β) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν Ομάδα Έργου, με επαρκή αριθμό μελών με τα κάτωθι 
ελάχιστα προσόντα και εμπειρία:  
1. Υπεύθυνος Έργου:  

- Ένα στέλεχος κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ  

- Να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα και τομείς που έχουν 
άμεση συνάφεια με το υπό ανάθεση έργο και ειδικότερα εμπειρία σχετιζόμενη σε τουλάχιστον δύο (2) 
έργα που αφορούν την προετοιμασία και κατάθεση φακέλου πιστοποίησης προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) ή 
/ σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας.  

Επίσης, θα πρέπει να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
2. Ειδικός Εμπειρογνώμονας:  
Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Ειδικού Εμπειρογνώμονα του Έργου πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να 
αποδεικνύονται επαρκώς:  

- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του τομέα τμήματος Γεωπονίας  
- Να διαθέτει 3ετή γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική στους τομείς της 

αγροτικής ανάπτυξης, σε θέματα ποιότητας Τροφίμων καθώς και στην σύνταξη και κατάθεση 
φακέλων πιστοποίησης προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) ή /σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας  

- Κατά την τελευταία 3ετία να έχει υλοποιήσει 2 τουλάχιστον έργα που αφορούν την προετοιμασία 
και κατάθεση φακέλου πιστοποίησης προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ)  
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- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέλους ομάδας έργου 
με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό 
σχήμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 
παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους της παρούσας καθώς και το Υπόδειγμα βιογραφικού 
σημειώματος του σχετικού Παραρτήματος.  
Για το ΤΜΗΜΑ 3: Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ, υπηρεσίες σχετικές με τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, υπηρεσίες ενημέρωσης και στρατηγικής μάρκετινγκ  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
α) Οι οικονομικοί φορείς να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (5 έτη), 
προκειμένου για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο 
έργο που αφορά σε εφαρμογή και διαχείριση δράσεων επικοινωνίας ευρωπαϊκών ή 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ως αντίστοιχα έργα νοούνται:  

- Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων δράσεων επικοινωνίας  

- Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε internet, ραδιόφωνο και Τύπο  

- Παροχή υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαχείρισης 
και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media)  

- Δημιουργικές εργασίες και παραγωγή έντυπου και προωθητικού υλικού  

- Οργάνωση εκδηλώσεων  

- Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (π.χ. tv & radio spots, internet banners)  

- Έρευνες αναγνωρισιμότητας  
β) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις της Σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων 
και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:  
1)Ένας Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) που θα διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:  
✓ Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές. Το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό να 
είναι στην επικοινωνία ή στα ΜΜΕ ή στη διαφήμιση ή στο marketing ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

✓ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7ετή ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project 
Manager) σε σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων  

✓ Καλή γνώση αγγλικών  
2) Ένας Βοηθός Υπεύθυνου Έργου που θα διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:  
✓ Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ  

✓ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πενταετή (5ετή) στο σχεδιασμό και στη 
διαχείριση σχεδίων και δράσεων επικοινωνίας.  

✓ Καλή γνώση αγγλικών  
3) Ένας υπεύθυνος δημιουργικού με σπουδές γραφιστικής και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της 
διαφήμισης, κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) ετών, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικό portfolio 
συνοδευόμενο από βεβαιώσεις συνεργατών/εργοδοτών.  
4) Ένας digital expert που θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση  
προγραμμάτων προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωση κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) ετών, η οποία θα 
αποδεικνύεται από σχετικό portfolio συνοδευόμενο από βεβαιώσεις συνεργατών/εργοδοτών.  
5) Ένας υπεύθυνος διοργάνωσης εκδηλώσεων που θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό, 
τη διαχείριση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατ’ ελάχιστον ελάχιστον τεσσάρων (4) ετών, η οποία θα 
αποδεικνύεται από σχετικό portfolio συνοδευόμενο από βεβαιώσεις συνεργατών/εργοδοτών.  
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6) Ένας υπεύθυνος παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού που να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή 
επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.  
7) Ένας Φωτογράφος που να διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία .  
Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέλους ομάδας έργου 
με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό 
σχήμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 
παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους της παρούσας καθώς και το Υπόδειγμα βιογραφικού 
σημειώματος του σχετικού Παραρτήματος.  
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.7.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς10. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.7.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

 
10 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ11 καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 112. 

 
11 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

12 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
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Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε Τμήμα. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
για τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.13 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η 
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός 
φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί 
και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.14 

 

Β.4.1. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς, για έκαστο 
Τμήμα της σύμβασης για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, προσκομίζουν:   

Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι 
στοιχεία εμπειρίας: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.  

 
13 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

14 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία 
περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται 
ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των 
παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος 
για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης. 

B.4.2 Για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης, στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, εμπειρίας της Ομάδα 
Έργου πρέπει να κατατίθενται, για έκαστο Τμήμα της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, τα 
ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία: 
α. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένου 
του Υπεύθυνου Έργου, του Αναπληρωτή του και του Υπεύθυνου του Δημιουργικού, στο οποίο να 
περιγράφονται οι ως άνω απαιτήσεις του ανωτέρω άρθρου, ώστε να προκύπτει ρητά και ευκρινώς η 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 
β. όσον αφορά τη ζητούμενη εργασιακή εμπειρία, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή/και συμβάσεις ή/και 
συστατικές επιστολές, ή με κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο. 
γ. Τους σχετικούς τίτλους σπουδών και απόδειξης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 
Η Ομάδα Έργου ή μέλη αυτής θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε σχετικό με 
το έργο θέμα παρουσιαστεί και σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη λάβει χώρα. 
δ. Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής του, Υπεύθυνος του Δημιουργικού & 
μέλος) απαιτείται να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες προβλέπουν: 

1) τα στοιχεία που έχουν υποβάλει είναι ακριβή και αληθή και δέχονται χωρίς επιφύλαξη τους όρους 
του παρόντος διαγωνισμού, 
2) αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που 
περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά και υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 
διάρκεια του παρόντος έργου, 
3) δεν συμμετέχουν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, 
4) δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής 
καθώς και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, εφόσον απαιτηθεί, με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης 
του έργου. 

Μέλη της ομάδας έργου που αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες, προσκομίζουν επίσης όλα τα παραπάνω 
οριζόμενα, ανάλογα με την θέση στην οποία θα συμμετέχουν, με την σημείωση ότι λαμβάνουν  μέρος 
στην ομάδα έργου ως εξωτερικοί συνεργάτες αυτής. 
 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
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i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ15,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης16, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
15      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

16  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους17 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 

 
17 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 32 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Σαφήνεια της πρότασης και ορθότητα αντίληψης 
των απαιτήσεων της σύμβασης  

15% 
 

Κ2 Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 
εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής  

30% 
 

Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της 
σύμβασης σε ενότητες εργασιών και η σύνδεσή 
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και 
το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές αυτού  

40% 
 

Κ4 Η καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της 
παροχής των υπηρεσιών και η σαφής κατανομή 
αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου καθώς 
και ο τρόπος διασφάλισης της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την 
αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της εκτέλεσης  

15% 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο για κάθε 
Τμήμα του διαγωνισμού:  

U =σ1*Κ1+σ2*Κ2+…+σν*Κν  

όπου :  
U= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενο,  
Κi = ο βαθμός του κάθε κριτηρίου (από 100 έως 120) και  
σi = ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το 
Τμήμα του διαγωνισμού i (όπου i: Α, Β ή Γ, κατά περίπτωση) είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής (Πi) προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Ui) (ήτοι αυτή 
στην οποία το Λi είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λi = 
Προσφερθείσα τιμή (Πi) 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Ui) 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης,  για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
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αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.18 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.19 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

 
18      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
19 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν20.   
 
Επισημαίνεται ότι η Αναλυτική Τεχνική Προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2.4.3.2 
καταχωρίζεται από τον οικονομικό φορέα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF ψηφιακά 
υπογεγραμμένου. 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2721 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 22 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ23 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

 
20      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
21    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

22   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199924,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο25.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

 
23     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

24   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
25   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

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

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται για 
κάθε Τμήμα για το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Τεχνική Προσφορά χωριστά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Συγκεκριμένα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα: 
1.Τεχνική Προσφορά (του Συστήματος), η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
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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. 
2.Αναλυτική Τεχνική Προσφορά σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα, με την τεχνική περιγραφή όλων των επιμέρους προκηρυσσόμενων υπηρεσιών, όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Επιπλέον, στην Αναλυτική Τεχνική Προσφορά θα περιγράφονται τα στοιχεία βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της 
παρούσας. Ειδικότερα πρέπει να περιλαμβάνονται : 

α) η αναλυτική πρόταση του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύμβασης (Κ1) 

β) η μεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία υποστήριξης της εφαρμογής της πρότασης του (Κ2) 

γ) η ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού 
(Κ3) 

δ) το μοντέλο οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών και η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της 
ομάδας έργου καθώς και ο τρόπος διασφάλισης της αποτελεσματικής επικοινωνίας του οικονομικού 
φορέα με την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της εκτέλεσης (Κ4) 

Η Αναλυτική Τεχνική πρόσφορα, ανά Τμήμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 25 σελίδων 
κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, μη περιλαμβανομένων τυχόν τεχνικών φυλλαδίων, 
οργανογραμμάτων, μακέτες επικοινωνιακού υλικού κλπ που είναι δυνατόν να υποστηρίζουν την πρόταση 
του προσφέροντος και για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο κείμενο της  
Αναλυτικής Τεχνικής Προσφοράς. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα .... της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που παρατίθενται στο 
Παράρτημα IV. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον υποφάκελο 
"οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη (σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf). 
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. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προσφέρει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στη  
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Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα, ή επί του συνολικού τιμήματος 
της Προσφοράς. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ' αυτής 
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών26 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης27, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 07/09/2021 και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή28. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της29, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

 
26 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
27 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
28      Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
29     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
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α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής30. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

 
30      Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης31 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5932. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

 
31      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
32      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
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ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός.  Το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό, κατά την έκδοση της παρούσας Τμήμα 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Όπως αναφέρεται και στα άρθρα 1.3 και 6.2.1. της παρούσας, η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει την 07.09.2022, που αποτελεί την επίσημη 
ημερομηνία λήξης του έργου. Στην επίσημη ημερομηνία λήξης και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου 
δύναται να χορηγηθεί ενδεχόμενα χρονική παράταση υλοποίησης, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση και η 
διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται ανάλογα χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου της με σχετική 
τροποποίησή της. Με την εν λόγω τροποποίηση παρατείνονται και όποιες εκ των τμηματικών / 
ενδιάμεσων προθεσμιών, που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 6.2.1. της παρούσας, τυχόν 
επηρεάζονται από την συνολική παράταση της διάρκειας του έργου και της Σύμβασης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 53 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την 
πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, και συγκεκριμένα: 
A. TMHMA 1 
i) Δράση A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας GIS (Γεωγραφία γεύσης- Geography of 
taste). 

Παραδοτέα:  
- Τα αρχεία της πλατφόρμας σε USB stick (γραφικά, αρχεία project και γενικότερα όλα τα αρχεία ώστε ο 
φορέας να μπορεί να κάνει μετατροπές στο λογισμικό το οποίο έχει κατασκευαστεί.  

- Σύντομος οδηγός για την εγκατάσταση του Developer Environment (APIs, βάση δεδομένων, CMS κλπ μαζί 
με τις εκδόσεις και τα Developer Tools)  

- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα/σύστημα μαζί με τα δεδομένα και προσβάσιμη από το επιλεγμένο domain 
name. Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από:  
- Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων  

- Πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα χαρτών (GIS platform).  
- Αναλυτικές οδηγίες (documentation) για τα εργαλεία εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων για τον 
κεντρικό διαχειριστή και τους χρήστες με δικαίωμα εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων. Οι οδηγίες θα 
πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και σε μια (1) έντυπη στην Αγγλική γλώσσα.  

-  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την χρήση του συστήματος και τα εργαλεία διαχείρισης στους υπαλλήλους 
του φορέα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης (μετά από 
συνεννόηση με τον φορέα).  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας.  
ii) Δράση A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του ιστότοπου - website του έργου . 
Παραδοτέο:  
- Μία ιστοσελίδα στην Αγγλική  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του ως άνω παραδοτέου και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής 
διαδικασίας.  
Β. ΤΜΗΜΑ 2   
i) Δράση A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος ΕΕ "ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ 
βιολογικής γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα):  
Παραδοτέα:  
- Μια έκθεση που θα περιγράφει τα κριτήρια επιλογής, τα επιλεγμένα προϊόντα, τις διαδικασίες 
αναγνώρισης, τις διαδικασίες πιστοποίησης των επιχειρήσεων (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα).  
- 3-7 φάκελοι αίτησης αναγνώρισης, ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ.  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας.  
Γ. ΤΜΗΜΑ 3  
i) Δράσεις A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1 Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ 
Παραδοτέα: 
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α) Δράση A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της γεύσης»- “At the roots of taste” (500 αντίτυπα) 
Παραδοτέο:  
Ένα δίγλωσσο (Ελληνικά & Αγγλικά) έντυπο με παραδοσιακά προϊόντα σε 500 αντίτυπα.  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του ως άνω παραδοτέου και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής 
διαδικασίας.  
α) Δράση D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, Τέσσερα 04 ενημερωτικά δελτία – newsletters, 
2.000 φυλλάδια 
Παραδοτέα:  

− Τέσσερις 4 καταχωρήσεις στον εθνικό και τοπικό τύπο  

- Τέσσερα (4) ενημερωτικά δελτία (newsletter) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή  

-  Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο(στην αγγλική &ελληνική γλώσσα) σε 2.000 αντίτυπα καθώς και παράδοση 
του φυλλαδίου σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή για uplaod στην ιστοσελίδα κα.  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, 04 ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 φυλλάδια. 
γ) Δράση D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 
φορές)  

Παραδοτέα: 
Ένα (1) ραδιοφωνικό σποτ διάρκειας 1 λεπτού με 4 εμφανίσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό (διαφορετικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς). Απολογιστική έκθεση. 
 Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
δ) Δράση D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες των 
Εταίρων και στα Αγγλικά (10.000 φυλλάδια συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 
Παραδοτέο:  
Ένας (1) Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες των Εταίρων και 
στα Αγγλικά (10.000 φυλλάδια συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του ως άνω παραδοτέου και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής 
διαδικασίας.  
ii) Δράσεις D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1 Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων,  
α) Δράση D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες και τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 
κάθε χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 30 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση) - Αφορά στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της Ελλάδας 
Παραδοτέα:  
Δύο διήμερα Σεμινάρια (για κάθε σεμινάριο: Φάκελος σεμιναρίου - Έκθεση πεπραγμένων και 
συμπερασμάτων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
β) Δράση D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea 
(Διοργάνωση Θεσσαλονίκης) 
Παραδοτέα:  
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− Δημιουργία Δικτύου Παραδοσιακών Προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας (Αγγλικά και Ελληνικά) 
(Απολογιστικό Επιχειρησιακό σχέδιο. Μνημόνιο Συνεργασίας)  

- Για το event/συνάντηση Θεσσαλονίκης: Φάκελος συνάντησης - Έκθεση πεπραγμένων και 
συμπερασμάτων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).  

- Για τη συνάντηση Μολδαβίας: απολογιστική έκθεση  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
γ) Δράση D.C.4.1 Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχή τουλάχιστον 4 
οργανώσεων παραγωγών σε κάθε Διεθνές φεστιβάλ (1 σε κάθε χώρα). 
Παραδοτέα: 

− Ένα διεθνές συνέδριο (Φάκελος εκδήλωσης με απολογιστική έκθεση στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, 
με βιντεοσκόπηση και δείγμα του υλικού δημοσιότητας κλπ.)  

- Κατάλογοι με τους συμμετέχοντες στα φεστιβάλ στη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη 
Μολδαβία και απολογιστική έκθεση υλοποίησης  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
iii) Δράση D.T3.3.1 Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου 
ενημέρωσης. 
Παραδοτέα: 
- Επιχειρησιακό σχέδιο για το δίκτυο των παραγωγών. Μνημόνιο συνεργασίας  

- Παρουσιολόγιο και Έκθεση καταγραφής των υπηρεσιών υποστήριξης του γραφείου ενημέρωσης 
(information desk)  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
iv) Δράσεις D.C.1.1, D.C.1.2 Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής 
Μάρκετινγκ. 
α) Δράση D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής γνώμης (στην αρχή και στο τέλος του έργου σε όλες 
τις περιοχές) 
Παραδοτέα  
- Ερωτηματολόγιο έρευνας (ελληνικά και αγγλικά)  

- Έκθεση σχετική με την μεθοδολογία της έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά)  

- Έκθεση σχετική με τα συμπεράσματα της 1ης έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά)  

- Έκθεση σχετική με τα συμπεράσματα της 2ης έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά)  

- Σύνθεση και συμπεράσματα από όλους τους εταίρους  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή όλων των ως άνω απαιτούμενων παραδοτέων και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
διοικητικής διαδικασίας. 
β) Δράση D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ 5 
Παραδοτέο  
- Απολογιστικό σχέδιο Στρατηγικής Μάρκετινγκ (ελληνικά και αγγλικά) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή  
Πληρωμή: Το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του ως άνω παραδοτέου και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής 
διαδικασίας. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και με 
την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης της ΚΥΑ που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15 )ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις με την επιφύλαξη προηγούμενης έκδοσης του  προβλεπόμενου π.δ. 

 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης διάρκειας των τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων33   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   

 
33 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό, κατά την έκδοση της παρούσας 
Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  η οποία και θα εισηγείται  
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 
της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση] δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει 
το αργότερο την 07.09.2022, που αποτελεί την επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  με εναρκτήριο σημείο της υπογραφή της Σύμβασης, οι οποίες καταγράφονται 
στον πίνακα που ακολουθεί:  

Τμήμα 1 - Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, A.C.5)  

A.T2.2 A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και 
πλατφόρμας GIS (Γεωγραφία γεύσης- Geography of 
taste) 

Τέσσερις (4) μήνες 

A.C.5 (D.C.5.1) A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του 
ιστότοπου - website του έργου   

  Ένας (1) μήνας 

Τμήμα 2 - Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο 
Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3)  

A.T2.3 A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος ΕΕ 
"ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ βιολογικής 
γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα) 

Επτά (7) μήνες 
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3.1  Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1)  

A.T2.4 A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της γεύσης»- 
“At the roots of taste” (500 αντίτυπα) 6.490,00 € 
 

Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.2.1 D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, 04 
ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 φυλλάδια. 

 Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 
φορές) 

 Επτά (7) μήνες 

D.C.3.1 D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των 
παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες των 
Εταίρων και στα Αγγλικά (10.000 φυλλάδια 
συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 

Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

3.2. Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1)  

D.T3.2.2 D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες και 
τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε 
χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 30 συμμετέχοντες σε 
κάθε εκδήλωση) 16.000€ - Αφορά στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της Ελλάδας 

 Μετά τον έκτο (6)  μήνα και 
σε συνάρτηση με την 
εκπόνηση του παραδοτέου 
D.T3.2.1 από τον PP2. 

             

D.T3.3.2 D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών 
προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea 
(Διοργάνωση Θεσσαλονίκης) 

Έξι (6) μήνες και σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.4.1 D.C.4.1   Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη και συμμετοχή τουλάχιστον 4 
οργανώσεων παραγωγών σε κάθε Διεθνές φεστιβάλ 
(1 σε κάθε χώρα).    

Σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή  

Το τελικό Συνέδριο στο τέλος 
του έργου 

3.3. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης (D.T3.3.1)  

D.T3.3.1 D.T3.3.1 Δημιουργία τοπικού δικτύου παραγωγών / 
διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης 

Τρεις (3) μήνες 

3.4. Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ (D.C.1.1, D.C.1.2)  

D.C.1.1 D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής γνώμης 
(στην αρχή και στο τέλος του έργου σε όλες τις 
περιοχές) 

 1η  φάση της έρευνας στο α΄ 
τρίμηνο και τα υπόλοιπα του 
παραδοτέου σε συνεννόηση 
με την Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.1.2 D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ   Πέντε (5) μήνες 
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Στην επίσημη ημερομηνία λήξης και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου δύναται να χορηγηθεί ενδεχόμενα 
χρονική παράταση υλοποίησης, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση και η διάρκεια της Σύμβασης 
παρατείνεται ανάλογα χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου της με σχετική τροποποίησή της. Με την 
εν λόγω τροποποίηση παρατείνονται και όποιες εκ των ανωτέρω τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών 
τυχόν επηρεάζονται από την συνολική παράταση της διάρκειας του έργου και της Σύμβασης. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου34. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την ετήσια επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

 
34 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

         ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

Α. Εισήγηση 
Το έργο Loc Food–Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agriculural Products and 
traditional Food – (Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων 
και της παραδοσιακής Διατροφής) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (ΕΝΙ CBC BSB 2014 – 2020) (Προτεραιότητα 1, Ειδικός Στόχος 1.2) και 
αφορά στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα στις χώρες των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτό, 
μέσα από δράσεις έρευνας και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον εν λόγω τομέα στις 
περιοχές των εταίρων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την δικτύωση τοπικών συντελεστών και παραγωγών 
παραδοσιακών προϊόντων, την προβολή, προώθηση και πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων των 
περιοχών του έργου.  
Οι δράσεις του έργου θα προωθήσουν τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις για ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
ημέρες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιτόπιες επισκέψεις, δημιουργία Συλλόγων Παραγωγών 
Παραδοσιακών Τροφίμων και ένα Δίκτυο της Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση αγροδιατροφικών 
προϊόντων.  
 
Διακρατικός Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών - τομέας Μακεδονίας και Θράκης, ενώ 
οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εταίροι είναι οι εξής: 
 
• Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

• Πανεπιστήμιο Dunarea de Jos, Ρουμανία 

• Association of Tourism Development in Moldova, Μολδαβία 

• Varna University of Management, Βουλγαρία και  

• Odessa National Academy of Food Technologies, Ουκρανία. 

 
Το  αντικείμενο της σύμβασης  περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις οι οποίες εξειδικεύονται στη συνέχεια, σε 
επιμέρους εργασίες και καθήκοντα. Συγκεκριμένα οι κύριες δράσεις είναι : 
 
 1. Η ανάπτυξη και λειτουργία μιας δυναμικής, ολοκληρωμένης, συνεκτικής ηλεκτρονικής Βάσης 
Δεδομένων και δημιουργία πλατφόρμας GIS. Αυτό θα ενισχύσει την προώθηση των παραδοσιακών 
προϊόντων από τους τοπικούς αγρότες και επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 
. Η δημιουργία ιστοσελίδας  θα αποτελεί  το εργαλείο για την προβολή και τη δημοσιότητα του έργου και 
των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, θα διατηρήσει τη βάση δεδομένων και τη χαρτογράφηση GIS για τα 
παραδοσιακά προϊόντα.  
 
2. Διαδικασίες για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν - 
ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας. 
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3. Ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας, υλικού δημοσιότητας και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για τις 
ανάγκες και τους στόχους του έργου. 
Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικών 
radio spots, εμπλουτισμός media gallery με φωτογραφικό υλικό, σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού υλικού, παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού, παραγωγή και προμήθεια μέσων 
προβολής, υλικού marketing και διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

1.Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, 
A.C.5) 14.000 € 
 
A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας GIS (Γεωγραφία γεύσης- Geography of taste) 
11.000 € 
 
Στο έργο προβλέπεται η δημιουργία ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υλοποιεί 
μία βάση δεδομένων και ένα σύστημα GIS (Geographical Information System). Τα δεδομένα τα οποία θα 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων αφορούν δεδομένα τοπικών και παραδοσιακών αγροδιατροφικών 
προϊόντων, όπως επίσης δεδομένα που αφορούν παραγωγούς και επιχειρήσεις οι οποίοι παράγουν τα 
προϊόντα αυτά. Το σύστημα GIS θα μπορεί να απεικονίζει τα δεδομένα αυτά ανά περιοχή 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα γραφικά. Τα δεδομένα θα περιορίζονται στις εξής περιοχές: Ελλάδα 
(Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Ρουμανία, Μολδαβία, 
Βουλγαρία και Ουκρανία.  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας 
 
- Χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα (π.χ. MySQL) όπως επίσης και ανοιχτών μορφών δεδομένων 

γενικότερα, αλλά και για τους χάρτες του υποσυστήματος GIS. 
- Τρία επίπεδα χρηστών (Admin, Moderator και User). Επίπεδο κεντρικού διαχειριστή (Admin με χρήση 

κωδικών), χρηστών με δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης (Moderator με χρήση 
κωδικών) και απλού χρήστη (χωρίς χρήση κωδικών). 

- Για την πρόσβαση των διαβαθμισμένων χρηστών (Admin και Moderator) απαιτείται ασφαλής 
πρόσβαση με την χρήση SSL.  

- Θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος (Joint Operational Programme 
Black Sea Basin 2014-2020 – Communication and Visibility Manual – April, 2021 3rd Edition). 

- Η γλώσσα ολόκληρου του συστήματος (μενού, εργαλεία κλπ.) θα είναι η Αγγλική. 
- Η απεικόνιση των δεδομένων στον χάρτη θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση γραφικών και θα πρέπει να 

υποστηρίζεται η διάδραση με τον χάρτη κατευθείαν, ενδεικτικά (π.χ. προβολή λίγων πληροφοριών 
όταν περνάει o κέρσορας του ποντικιού επάνω από κάποιο στοιχείο - pop up on mouse over), 
σμίκρυνση του χάρτη σε περίπτωση που γίνει κλικ σε κάποιο προϊόν έτσι ώστε να φαίνονται οι 
πληροφορίες από τη μία μεριά της οθόνης ενώ ο χάρτης να παραμένει σε αυτή κλπ. Η τελική μορφή 
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του συστήματος διεπαφής (GUI) θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του συστήματος από 
τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον φορέα. 
 
 
 
 

- Συμβατότητα του συστήματος με όλους τους τελευταίους διαδεδομένους φυλλομετρητές (web 
browsers) όπως επίσης και συμβατότητα έστω και περιορισμένη με παλαιότερες εκδόσεις. 

- Μοντέρνο σχεδιασμό με την χρήση CSS το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την 
πλατφόρμα του χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο, Η/Υ κ.ο.κ.) 

- Προστασία από το σύστημα σε περίπτωση εισαγωγής μη συμβατών – λανθασμένων δεδομένων με τη 
χρήση μηνυμάτων λάθους και οδηγιών. 

- Δυνατότητα πολύ-κριτηριακής και χωρικής αναζήτησης στην πλατφόρμα. 
- Εργαλεία αναγνώρισης στο χάρτη. 
- Εναλλαγή ελεύθερα διατιθέμενων χαρτογραφικών υποβάθρων. 
- Υποστήριξη μεγέθυνσης-σμίκρυνσης και επιλογής γεωγραφικής περιοχής στο χάρτη, όπως επίσης 

προβολή των δεδομένων (προϊόντα, παραγωγοί κλπ) με την χρήση τεχνολογίας επιπέδων (layers) τα 
οποία θα μπορεί να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί ο χρήστης. 

- Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και φωτογραφιών στα χαρτογραφικά δεδομένα (κείμενα, εικόνες, 
αρχεία pdf κλπ.) και δυνατότητα εκτύπωσής τους. 

- Προβολή και εξαγωγή πίνακα περιγραφικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
- Δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών/χαρτών ανά περιοχή, τύπο προϊόντων και γενικότερα οτιδήποτε 

αναζήτηση κάνει ο χρήστης να μπορεί να εκτυπωθεί. 
- Δυνατότητα μεταφοράς σε πλοήγηση (έστω και με εξωτερική εφαρμογή) εφόσον επιλεγεί ένα σημείο 

ενδιαφέροντος. 
- On-line βοήθεια για όλα τα επίπεδα χρηστών για τις λειτουργίες του συστήματος. Επιπλέον επεξήγηση 

για διάφορες λειτουργίες του συστήματος με την λειτουργία αναδυόμενων μηνυμάτων (pop-up 
messages). 

- Το ολοκληρωμένο σύστημα της βάσης δεδομένων και η πλατφόρμα GIS θα πρέπει να προστεθούν ως 
σύνδεσμος (Link) ώστε να υπάρχει σύνδεση από όλες τις ιστοσελίδες του Έργου. 

 
Βάση Δεδομένων 

 
- Εργαλεία διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης (εισαγωγή, τροποποίηση κλπ.) για 

τον κεντρικό διαχειριστή και των χρηστών με δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης. 
- Εργαλεία διαχείρισης με δυνατότητα προσθήκης χρηστών με δυνατότητα επεξεργασίας της βάσης 

δεδομένων για τον κεντρικό διαχειριστή. 
- Τα εργαλεία επεξεργασίας της βάσης δεδομένων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύκολα στη χρήση ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε. 
- Επειδή το σύστημα θα χρησιμοποιεί χάρτες από το σύστημα GIS, στα δεδομένα που αφορούν 

τοποθεσίες να είναι δυνατή και η επιλογή από χάρτη ή από λίστα. Η επιλογή θα μπορεί να είναι μία 
ολόκληρη περιοχή αλλά ή και μόνο ένα σημείο (π.χ. ένα χωριό). 

- Υποστήριξη μορφής δεδομένων σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
- Υποστήριξη δεδομένων πολυμέσων όπου είναι απαραίτητο (εμπλουτισμένο κείμενο, φωτογραφίες, 

βίντεο κλπ.) όπως επίσης και δυνατότητα προσθήκης δεδομένων σε αρχείο (π.χ. αρχείο προδιαγραφών 
σε PDF)  

- Δυνατότητα συγκεντρωτικής προβολής δεδομένων της βάσης δεδομένων (report) ανά προϊόν ή 
παραγωγό (και σε εκτυπώσιμη μορφή). 
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- Έλεγχος για διπλοεγγραφές, δυνατότητα διαγραφής με επαναφορά.  
- Σχέσεις βάσης δεδομένων one-to-many και many-to-one. Συγκεκριμένα μια κατηγορία προϊόντων 

μπορεί να σχετίζεται με πολλούς παραγωγούς, όπως επίσης ένας παραγωγός μπορεί να σχετίζεται με 
ένα ή περισσότερα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων. 

 
Επειδή σε αυτό το στάδιο είναι αδύνατον να οριστούν όλα τα πεδία/σχέσεις της βάσης δεδομένων 
ακολουθούν ενδεικτικά πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα, παρόλα αυτά η τελική μορφή θα 
προκύψει μετά από συνεργασία του φορέα με τον ανάδοχο και τα διαθέσιμα δεδομένα.  
 
Τα αγροδιατροφικά προϊόντα θα κατηγοριοποιηθούν στην βάση δεδομένων ανά χώρα, ανά Δήμο, 
Περιφερειακή Ενότητα αλλά και ανά είδος ως εξής: 

• Προϊόντα πρωτογενή τομέα 

• Μεταποιημένα προϊόντα  

• Τοπικά πιάτα – συνταγές 
 

Στις παραπάνω κατηγορίες ενδέχεται να απαιτηθούν και υποκατηγορίες π.χ. για τα προϊόντα του 
πρωτογενή τομέα: οργανικά, βιολογικής καλλιέργειας κλπ.  
Για κάθε προϊόν θα υπάρχει το σχετικό υλικό τεκμηρίωσής του ως τοπικού παραδοσιακού προϊόντος.  
 
Το υλικό τεκμηρίωσης θα περιέχει ενδεικτικά: 

- περιγραφή της ιδιαιτερότητάς του, 
- τα στοιχεία που αναδεικνύουν τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, 
- την ιστορία του, 
- τη σχέση του με την περιοχή και τον πολιτισμό της  κλπ. 
- φωτογραφία του προϊόντος 

 
Ενδεικτικά δεδομένα που θα αφορούν παραγωγούς (αγρότες ή επιχειρήσεις) είναι: 

- στοιχεία επικοινωνίας, 
- στοιχεία της επιχείρησης,   
- η γεωγραφική τους θέση,  
- φωτογραφικό υλικό κλπ. 

 
Η σχεδίαση του συστήματος πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί παραδείγματος χάρη ένας 
παραγωγός να σχετίζεται με δύο ή περισσότερα προϊόντα. 
 
Επίσης είναι πολύ σημαντική η καταγραφή, η οργάνωση και η ένταξη όλων των δεδομένων στην ενιαία 
σχεσιακή βάση δεδομένων, με στόχο την: 

- Αναζήτηση τους με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια 
- Εύκολη λήψη πληροφοριών που σχετίζονται με αυτά 
- Εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα τους 
- Ενιαία διαχείριση, εισαγωγή, επεξεργασία τους και τροποποίηση των δεδομένων 

 
Hosting και Τεχνική Υποστήριξη 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της πλατφόρμας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει 
όνομα domain (ενδεικτικά www.locfood.eu) και να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα/σύστημα σε ιδιόκτητο ή 
μισθωμένο διακομιστή για όλη την διάρκεια του έργου  
και επιπλέον πέντε (5) χρόνια από την τελευταία πληρωμή των δαπανών του έργου. (Όπου αναφέρεται η 
συνολική διάρκεια του έργου εννοείται η διάρκεια του έργου και επιπλέον πέντε (5) χρόνια από την 
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τελευταία πληρωμή των δαπανών του έργου). Επιπλέον για το ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα 
πρέπει να φροντίζει για την απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος και να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος (πρόβλημα με τον διακομιστή, τεχνικό πρόβλημα συστήματος – 
bug κ.ο.κ.).  
Για την συνολική διάρκεια του έργου και μόνο ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη και 
βοήθεια (helpdesk) για τους χρήστες του συστήματος αλλά και τους διαβαθμισμένους χρήστες (Admins 
και Moderators) το οποίο αφορά και την χρήση των εργαλείων του συστήματος όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων. 
 
Δεδομένα 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της πλατφόρμας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει εισαγωγή 
δεδομένων στην πλατφόρμα. Ο φορέας θα παρέχει τα δεδομένα σε ακατέργαστη μορφή και ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος στην προεπεξεργασία (εφόσον κρίνεται απαραίτητη) αλλά και στην εισαγωγή των 
δεδομένων αυτών στην πλατφόρμα. Ειδικά για τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα της Ελλάδας, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος στην συγκέντρωση (ή λήψη) φωτογραφιών των προϊόντων (με τις απαραίτητες άδειες 
χρήσης). 
Ο ανάδοχος είναι επιπλέον υποχρεωμένος στην κατασκευή οποιουδήποτε γραφικού εικονοστοιχείου (π.χ. 
για τις κατηγορίες προϊόντων που θα εμφανίζεται στον χάρτη). Το μέγεθος των δεδομένων που θα πρέπει 
να καταχωρηθούν θα είναι από 30 μέχρι και 70 προϊόντα ανά χώρα (συνολικά 150-350) πλέον τα στοιχεία 
των παραγωγών. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει τυποποιημένες φόρμες εισαγωγής δεδομένων με 
οδηγίες προς τους εταίρους του έργου εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
 
Έργο του Αναδόχου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με Γεωγραφική Αναφορά, η 
οποία θα περιέχει τα παραπάνω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να 
εισαγάγει στη βάση. Δουλειά του ανάδοχου είναι να παραδώσει ένα ελκυστικό, εύκολο στη χρήση και 
λειτουργικό ολοκληρωμένο σύστημα αποτελούμενο από μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων και την 
πλατφόρμα απεικόνισης των χαρτών (GIS). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω 
στην τεχνική του προσφορά. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να: 
 

• Περιγράψει εν συντομία την αρχιτεκτονική, τα εργαλεία και το λογισμικό το οποίο θα 
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή της πλατφόρμας (π.χ. Php, Angular JS, MySQL κλπ.). 

• Περιγράψει τη σχεσιακή δομή της Βάσης Δεδομένων και μια πρώτη έκδοση των στοιχείων που θα 
την αποτελούν (πίνακες, συσχετίσεις, πεδία, τύπος πεδίων κλπ.) 

• Περιγράψει τις απαιτήσεις για τη λειτουργία της. 

• Περιγράψει τους φυλλομετρητές και τις εκδόσεις αυτών που θα λειτουργούν απροβλημάτιστα, 
όπως επίσης ποιες λειτουργίες θα είναι περιορισμένες σε παλαιότερες εκδόσεις. 

• Παρουσιάσει mockups και πρόχειρα σχέδια των βασικών οθονών διεπαφής με τους χρήστες. 
 
Παραδοτέα: 

• Τα αρχεία της πλατφόρμας σε USB stick (γραφικά, αρχεία project και γενικότερα όλα τα αρχεία 
ώστε ο φορέας να μπορεί να κάνει μετατροπές στο λογισμικό το οποίο έχει κατασκευαστεί. 

• Σύντομος οδηγός για την εγκατάσταση του Developer Environment (APIs, βάση δεδομένων, CMS 
κλπ μαζί με τις εκδόσεις και τα Developer Tools) 
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• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα/σύστημα μαζί με τα δεδομένα και προσβάσιμη από το επιλεγμένο 
domain name. Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από: 
o Ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων 
o Πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα χαρτών (GIS platform). 

• Αναλυτικές οδηγίες (documentation) για τα εργαλεία εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων για τον 
κεντρικό διαχειριστή και τους χρήστες με δικαίωμα εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων. Οι 
οδηγίες θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και σε μια (1) έντυπη στην Αγγλική 
γλώσσα. 

• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την χρήση του συστήματος και τα εργαλεία διαχείρισης στους 
υπαλλήλους του φορέα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης 
(μετά από συνεννόηση με τον φορέα). 

 

A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του ιστότοπου - website του έργου3.000€ 
 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία όσο και τη συντήρηση του ιστότοπου (Website) του έργου. 
Έργο του Αναδόχου είναι καταρχήν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ιστοσελίδας για την πλήρη και 
ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων του, με γνώμονα την άρτια 
αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου.  
Ο δικτυακός τόπος του έργου θα είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας με το ευρύ κοινό. Θα παράσχει 
πληροφορίες για το έργο, τις δράσεις του, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματά του. Επίσης θα δίνει 
πληροφορίες σχετικές με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τα σεμινάρια του έργου κλπ.  
 
Ενδεικτικά, ο ιστότοπος του έργου θα περιλαμβάνει: 
 
➢ Στοιχεία για το έργο  (Στόχος, Πακέτα Εργασίας, Προϋπολογισμός κλπ.) 
➢ Στοιχεία των εταίρων του έργου 
➢ Στοιχεία της περιοχής εφαρμογής 
➢ Νέα και Ανακοινώσεις 
➢ Συναντήσεις & Εκδηλώσεις 
➢ Υλικό Δημοσιότητας 
➢ Κύρια αποτελέσματα – Παραδοτέα του έργου 
➢ Συνδέσεις - LINKS (π.χ. με τον ιστότοπο του προγράμματος, με τις επίσημες ιστοσελίδες των 

εταίρων του έργου κλπ) 
➢ Επικοινωνία 
➢ Αναζήτηση με λέξεις – κλειδιά 
➢ Πρόσβαση στη πλατφόρμα της Βάσης Δεδομένων και του GIS 
➢ Πρόσβαση στο Portal 

 
Η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Να διασφαλίζει βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (SEO), έγκυρο κώδικα HTML 5 και 
CSS βάση των προδιαγραφών W3C. 

• Να παρέχει πλήρη συμβατότητα με συσκευές κινητής τηλεφωνίας και tablet (responsive design). 

• Να διαθέτει Social Media Buttons. 

• Να διαθέτει σύνδεση με Google Analytics παρακολούθηση στατιστικών επισκεψιμότητας. 

• Να έχει μηχανισμό αποστολής newsletter. 
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• Να εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 
Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0) σε επίπεδο ΑΑ, σύμφωνα με το Web Accessibility 
Checker. 

• Να διαθέτει Μηχανισμό δημοσίευσης οποιασδήποτε σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  για 
εύκολο διαμοιρασμό περιεχομένου σε facebook ή twitter από τους επισκέπτες. 

• Να βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) το οποίο στηρίζεται σε Worpdress ή 
Joomla. 
 

Επιπλέον θα πρέπει να καλύπτονται απαιτήσεις ως προς την άρτια αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και 
την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: 
 
Καλαίσθητη αισθητική παρουσίαση: Η διεπαφή του συστήματος θα πρέπει να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 
με τρόπο τέτοιο που να συμβαδίζει με το προφίλ και τις δραστηριότητες του έργου, ακολουθώντας 
συγκεκριμένες γραφιστικές φόρμες (προσχεδιασμένες φόρμες templates, stylesheets), σύμφωνα με την 
συντακτική πολιτική που θα υιοθετηθεί.  
 
Συμβατότητα με τους δημοφιλέστερους περιηγητές ιστοσελίδων (Web browsers): Ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία και η πλατφόρμα υλοποίησης θα είναι συμβατή 
με ανοικτά Διαδικτυακά Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης 
(επεκτασιμότητα). Επίσης, η εμφάνιση της πύλης θα πρέπει να μην εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό πλοήγησης, θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και να παρουσιάζει την ίδια λειτουργικότητα, 
τουλάχιστον στους πιο διαδεδομένους web browsers όπως ο Internet Explorer, ο Microsoft Edge, ο  
Firefox, ο Google Chrome και ο  Opera. 
 
Δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχομένου με άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. άλλο 
portal, ιστοχώρους). Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα συνεργασίας με ετερογενή συστήματα 
διαχείρισης δεδομένων και η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών του συστήματος με τρίτα 
συστήματα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών ανάκτησης και πρόσβασης στοιχείων (XML Web 
Services, RSS), που επιτρέπει την αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και/ή χώρους 
αποθήκευσης (databases,κλπ.). 
 
Ευκολία διαχείρισης: Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει εύχρηστο και αποτελεσματικό μηχανισμό 
διαχείρισης των υπηρεσιών και εφαρμογών του. Επίσης θα παρέχει ευκολία 
ανανέωσης και γρήγορη και δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών και δυναμική έκδοση και σύνθεση 
κάθε ιστοσελίδας. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ένα κατανοητό εργαλείο πλοήγησης και 
θεματολογίας με τη διάθεση χάρτη του δικτυακού τόπου (sitemap), ο οποίος θα εμφανίζει τη δομή του 
ιστοτόπου, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει τι περιέχει κάθε ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και 
εύκολα.  
 
Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση της ιστοσελίδας μέχρι 5 χρόνια από την τελευταία 
πληρωμή του έργου από το Πρόγραμμα και της φιλοξενίας του και του domain name σε server για 5 
χρόνια από την τελευταία πληρωμή του έργου από το Πρόγραμμα και μέχρι και την ολοκλήρωση των 
ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς για την πιστοποίηση του έργου. 
 
Αναλαμβάνει επίσης, την τακτική επικαιροποίηση του ιστοτόπου με υλικό που θα του διαθέτει η 
Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένου και του πληροφοριακού υλικού που θα παραδίδεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, ως Συντονιστή Εταίρου, από το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, έργο του Αναδόχου είναι η: 
 
➢ Κατοχύρωση της ονόματος χώρου (domain name) το οποίο θα επιλεγεί σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και για 
ελάχιστη περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή του έργου, 

➢ Παροχή φιλοξενίας της ιστοσελίδας καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και για 
ελάχιστη περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή του έργου,οδηγο 

➢ Σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας στην Αγγλική γλώσσα  
➢ Συντήρηση της ιστοσελίδας 
➢ Συνεχής διαμόρφωση - επικαιροποίηση του περιεχομένου κατά την διάρκεια του έργου. 
➢ Διαχείριση Social Media 

 
Για τον ιστότοπο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας(να συμπεριληφθεί)  του 
Προγράμματος  (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 – Communication and Visibility 
Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
Παραδοτέο A.T2.2 (2):  

• Μία ιστοσελίδα στην Αγγλική. 
 
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ 
 

2. Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό 
Ιδιότυπο Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3) 20.000 € 
 

A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος ΕΕ "ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ βιολογικής 
γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα) 20.000 € 
 
Ένα μέρος των προϊόντων που επιλέχθηκαν από προηγούμενη δράση θα προωθηθεί για την απόκτηση 
σήματος ΕΕ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή / και σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας. Στην Ελλάδα από τα 30-70 προϊόντα 
της Βάσης Δεδομένων (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) 3-7 (τρία προϊόντα κατ’ ελάχιστο και 7 προϊόντα 
μέγιστο), θα προετοιμαστούν για την αναγνώρισή τους ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ κλπ. Τα προϊόντα που θα 
προωθηθούν για πιστοποίηση θα προκύψουν από προηγούμενη δράση του εταιρικού σχήματος (A.T2.1). 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτελέσματα από συσχετιζόμενες δράσεις ή κρίνεται για άλλους 
λόγους κατάλληλο, η πιστοποίηση των προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα 
ποιότητας και τις ανάγκες του έργου, ύστερα από σχετική εισήγηση του αναδόχου.  
H διαδικασία αυτή για την απόκτηση σήματος υποστηρίζεται στη συνέχεια από τη δημιουργία και 
λειτουργία των Γραφείων Eνημέρωσης τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν στις έδρες των εταίρων 
(Δράση Α.Τ3.3). Τα Γραφεία αυτά, θα λειτουργούν ως σημεία επαφής για την υποστήριξη των δικτύων και 
των ενδιαφερόμενων, για να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους αλλά και να τους φέρουν σε επαφή με τις 
αρμόδιες Αρχές). 
 
Τα συγκεκριμένα 3-7 προϊόντα που θα επιλεγούν για την Ελλάδα, θα είναι προϊόντα τα οποία θα 
μπορούσαν εν δυνάμει να χαρακτηριστούν ως: 
➢ Προϊόντα Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) 
➢ Προϊόντα Γεωγραφικής  Ένδειξης (ΠΓΕ) 
➢ Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) 
➢ Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας 

 

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 72 

Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αναφορά την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος. Σε περίπτωση που 
δεν καταστεί δυνατό για το σύνολο των προϊόντων, μπορεί να επιλεχθούν εμβληματικά προϊόντα άλλης 
περιοχής (υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος). 
Έργο του Αναδόχου είναι: 
➢ Ο καθορισμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγνώρισή τους από την ΕΕ 
➢ Η συγκρότηση της Ομάδας που θα αιτηθεί την αναγνώριση. Επισημαίνεται ότι στην Ομάδα θα 

συμμετέχει κατάλληλα εξειδικευμένος συνεργάτης (όπως γεωπόνος) ο οποίος και θα υπογράψει 
τον απαιτούμενο φάκελο. 

➢ Η προετοιμασία – σύνταξη – υποβολή του σχετικού φακέλου αναγνώρισης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή άλλου 
(σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ) για 3-7 προϊόντα 

➢ Ο καθορισμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και διακίνηση με ιδιωτική ετικέτα προϊόντων 
ΠΟΠ ή ΠΓΕ (από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).  

➢ Οι φάκελοι πιστοποίησης δεν θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αλλά από τους ενδιαφερόμενους 
 
Παραδοτέο A.T2.3:  
Μια έκθεση που θα περιγράφει τα κριτήρια επιλογής, τα επιλεγμένα προϊόντα, τις διαδικασίες 
αναγνώρισης, τις διαδικασίες πιστοποίησης των επιχειρήσεων (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα). 

• 3-7  φάκελοι αίτησης αναγνώρισης, ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ.  
 
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ 
 

3.1 Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1) 19.990€ 

Στόχος όλου του παρακάτω υλικού δημοσιότητας, είναι η ενημέρωση των καταναλωτών, των εμπόρων, 
της τροφοδοσίας, των υπηρεσιών  εστίασης  και άλλων βασικών παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας 
σχετικά με τη σημασία και τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών προϊόντων. Επιπλέον, το υλικό αυτό 
στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της αναγνώρισης των παραδοσιακών 
προϊόντων, ιδίως των τοπικών προϊόντων, καθώς και της αναγκαιότητας του ποιοτικού ελέγχου στα 
προϊόντα διατροφής αλλά και της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος στον τρόπο παραγωγής 
τους. 
 
A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της γεύσης»- “At the roots of taste” (500 αντίτυπα) 6.490 € 

Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή ενός εντύπου με τίτλο «Στις ρίζες της γεύσης» (“At the roots of 
taste”). Το έντυπο αυτό θα είναι ένα από τα μέσα προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων καθώς και 
μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών. Αφορά την Ελλάδα και συγκεκριμένα τις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η προώθηση του εντύπου θα πρέπει να γίνει σε 
συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς τουριστικούς οργανισμούς για τη μέγιστη προβολή του. 
Θα είναι, επίσης, και πρακτικός οδηγός για τους τουρίστες, για να τους προσελκύσει να επισκεφθούν 
αυθεντικούς παραγωγούς τροφίμων ή να μείνουν σε ένα αγρόκτημα και να μάθουν περισσότερα σχετικά 
με τον τρόπο παραγωγής τροφίμων. 
Το έντυπο θα περιλαμβάνει: 
➢ Παραδοσιακά προϊόντα 30-70 (30 κατ’ ελάχιστο και μέχρι 70 προϊόντα το μέγιστο) της περιοχής  
➢ Για κάθε προϊόν θα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή του καθώς και μια αντιπροσωπευτική του 

φωτογραφία 
➢ Για κάθε προϊόν θα περιγράφονται εν συντομία οι ρίζες του, η ιστορία του προϊόντος καθώς και οι 

μέθοδοι παραγωγής του 
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➢ Επίσης στο έντυπο, θα περιλαμβάνονται και σύντομες συνταγές, νόστιμες και απλές που θα 
παρουσιάζουν τις μεθόδους και τα οφέλη των παραδοσιακών προϊόντων 

 
Το έντυπο θα είναι δίγλωσσο, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα εκδοθεί σε 500  (πεντακόσια) 
αντίτυπα. 
 
Προδιαγραφές  Εντύπου 
➢ Εργασία: πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, δημιουργικό, εκτύπωση  
➢ Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική  
➢ Αριθμός σελίδων: 50 σελ. 
➢ Διάσταση:  περίπου 21Χ29cm κλειστό πλάγιο 
➢ Χαρτί έσω: 120gsm velvet περίπου 
➢ Χαρτί έξω: 250gsm velvet με ματ πλαστικοποίηση μιας όψης 
➢ Τεμάχια: 500 
➢ Εκτύπωση: τετραχρωμία 
➢ Βιβλιοδεσία: ραφτό + κολλητό. 
 

Ο Ανάδοχος, για το έντυπο, αναλαμβάνει:  

• το φωτογραφικό υλικό των προϊόντων, συνταγών. Πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό και 
παραχώρηση δικαιωμάτων στην Αναθέτουσα αρχή  

• τον σχεδιασμό (layout) και  

• την παραγωγή του παραπάνω εντύπου  
 

Σχετικά κείμενα (Ελληνικά και Αγγλικά), θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον αρμόδιο Εταίρο.  
 
Για το έντυπο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint 
Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 – Communication and Visibility Manual, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Παραδοτέο A.T2.4:  

• Ένα δίγλωσσο (Ελληνικά & Αγγλικά) έντυπο με παραδοσιακά προϊόντα σε 500 αντίτυπα 
 
Προϋπολογισμός: 6.490,00€ 
 
D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, Τέσσερα 04 ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 
φυλλάδια. 7.500 €  
 
Η δράση αφορά: 
Α. τον σχεδιασμό και δημοσίευση καταχωρήσεων στον τοπικό και εθνικό τύπο σχετικά με τις 
δραστηριότητες, την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου.  
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 4 καταχωρήσεις. Το περιεχόμενο τους θα εγκρίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Προδιαγραφές καταχωρήσεων: 
➢ Χρώμα: Έγχρωμες 
➢ Μέγεθος: ¼  σελίδας 
➢ Μέσο: Τοπικές και εθνικές εφημερίδες 
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Οι καταχωρήσεις θα αφορούν θέματα σχετικά με τη σημασία και τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών 
προϊόντων, θα ανακοινώνουν δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και 
αποτελέσματα του έργου. 
Οι καταχωρήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό (layout)  και τη δημοσίευση των καταχωρήσεων.  
Τα κείμενα των καταχωρήσεων θα δοθούν στον Ανάδοχο, από τον υπεύθυνο για αυτά Εταίρο (PP2)  σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.  
Για τις καταχωρήσεις σε εφημερίδες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του 
Προγράμματος  (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 – Communication and Visibility 
Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Β. τον σχεδιασμό 4 ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων - newsletters στην Αγγλική και Ελληνική 
γλώσσα. 
Το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων θα αναφέρεται σε δράσεις και αποτελέσματα του έργου 
(έρευνες, μελέτες, συναντήσεις, συνέδρια, φεστιβάλ κτλ.)αναδεικνύοντας τη σημασία και τα 
πλεονεκτήματα των παραδοσιακών προϊόντων.  Τα ενημερωτικά δελτία θα διανέμονται σε καταλόγους 
αποδεκτών e-mail, websites, social media. Θα παίξουν σημαντικό ρόλο  στην πρόσκληση φορέων, 
επιχειρήσεων στα φεστιβάλ που προβλέπονται από το έργο(παραδοτέο D.C.4.1 5 παρακάτω). 
 
Προδιαγραφές του ενημερωτικού δελτίου: 
➢ Εργασία: δημιουργικό, φωτογραφικό υλικό 
➢ Τετραχρωμία 
➢ 16 σελίδες (συμπ. Εξώφυλλων) 
➢ Διάσταση σελίδας Α4 
➢ Γλώσσα: Αγγλικά και Αγγλικά 
➢ Σε ηλεκτρονική μορφή ( αρχείο pdf) ή άλλη κατάλληλη μορφή   

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό (layout) μαζί με το φωτογραφικό υλικό και την παραγωγή των 
newsletter. 
Τα κείμενα των newsletter, θα δοθούν στον Ανάδοχο, από τον υπεύθυνο για αυτά Εταίρο (PP2) σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή .  
 
Για τα newsletters, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint 
Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - Communication 
and Visibility Manual - , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Γ. Τον σχεδιασμό ενός ενημερωτικού φυλλαδίου (στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα) σε 2.000 αντίτυπα. 
Το φυλλάδιο θα εστιάζει στον καταναλωτή σχετικά με τα κύρια οφέλη των παραδοσιακών προϊόντων 
όπως: στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη, στην διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  κλπ.  
Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα παραδοσιακά προϊόντα. 
Θα αναφέρεται επίσης σε δράσεις του έργου.  
 
Τα φυλλάδια θα διανεμηθούν σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλες τις περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο διασυνοριακός αντίκτυπος. 
 
Προδιαγραφές  Ενημερωτικού  Φυλλαδίου 
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➢ Εργασία: δημιουργικό, φωτογραφικό υλικό, εκτύπωση  
➢ Γλώσσα: Αγγλική και Ελληνική  
➢ Σελίδες: 2 σελ. / 3πτυχο  
➢ Τεμάχια: 2.000  
➢ Διάσταση αναπτύγματος: περίπου 23Χ33cm 
➢ Εκτύπωση: τετραχρωμία, πλαστικοποίηση ματ, χαρτί 170 γρ. velvet περίπου 
➢ Βιβλιοδεσία: δίπλωμα.  

 
Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει: τον σχεδιασμό (layout)μαζί με το φωτογραφικό υλικό (πρωτότυπο) και την 
παραγωγή –έκδοση  του παραπάνω  φυλλαδίου. 
Τα κείμενα του φυλλαδίου  θα δοθούν στον Ανάδοχο, από τον υπεύθυνο για αυτά Εταίρο (PP2). 
 
Για τα φυλλάδια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint 
Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - Communication 
and Visibility Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Παραδοτέα D.C.2.1:  

• Τέσσερις 4 καταχωρήσεις στον εθνικό και τοπικό τύπο 

• Τέσσερα (4) ενημερωτικά δελτία (newsletter) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική 
μορφή 

• Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο(στην αγγλική &ελληνική γλώσσα) σε 2.000 αντίτυπα καθώς και 
παράδοση του φυλλαδίου σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή για uplaod στην ιστοσελίδα κα. 

 
Προϋπολογισμός: 7.500,00€ 
D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 φορές) 
2.000 € 
 
Η δράση περιλαμβάνει την δημιουργία – παραγωγή ενός μικρής διάρκειας (1 λεπτού) ραδιοφωνικού σποτ 
με στόχο την προβολή των παραδοσιακών προϊόντων και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τα οφέλη τους. 
 
Η δημιουργία του ραδιοφωνικού σποτ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του σεναρίου του σποτ, την 
εκφώνηση, το μοντάρισμα, την ηχογράφηση, την παραγωγή - επιμέλεια του υλικού, καθώς και την 
προβολή του παραχθέντος υλικού σε ραδιοφωνικό σταθμό με ελάχιστη εμβέλεια κατά προτίμηση τις 
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Το ραδιοφωνικό σποτ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άρτια φωνή εκφωνητή και να έχει και μουσική 
υπόκρουση. Απαιτείται άψογη παραγωγή ηχοληψίας και μοντάζ για να εξασφαλιστεί  άρτια και 
ολοκληρωμένη απόδοση του αποτελέσματος.  
Το ραδιοφωνικό σποτ θα μεταδοθεί 4 φορές. 
 
Το σποτ θα παραδοθεί στον Φορέα Ανάθεσης σε ψηφιακή μορφή. 
 
Ο Ανάδοχος, για όλα τα παραπάνω, αναλαμβάνει:  

• την δημιουργία του ραδιοφωνικού concept (συγγραφή σεναρίου - κειμένου) που να  ταιριάζει 
στους στόχους του έργου και να μπορεί να κερδίσει την προσοχή των ακροατών 

• την εκφώνηση 

• το μοντάρισμα  
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• την ηχογράφηση  

• την παραγωγή - επιμέλεια  

• την προβολή του παραχθέντος υλικού σε ραδιοφωνικό σταθμό 

• την μετάδοση του σποτ 4 φορές σε διαφορετικό ραδιοφωνικό σταθμό.  
 
Για το ραδιοφωνικό σποτ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  
(Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - Communication 
 and Visibility Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
Παραδοτέο D.C.2.2: 

• 1 ραδιοφωνικό σποτ διάρκειας 1 λεπτού με 4 εμφανίσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό (διαφορετικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς). Απολογιστική έκθεση. 

Προϋπολογισμός: 2.000,00€ 
 
 
 
 

D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες των Εταίρων και 
στα Αγγλικά (10.000 φυλλάδια συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 4.000 € 
 
Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του έργου και να προωθηθούν τα παραδοσιακά προϊόντα 
διατροφής, θα αναπτυχθεί και θα εκτυπωθεί ένας Oδηγός Aγοράς. Αυτός  ο  Οδηγός θα περιλαμβάνει 
κυρίως τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και εμβληματικά παραδοσιακά προϊόντα άλλων περιοχών της 
Ελλάδος (εάν κριθεί απαραίτητο), θα εξηγεί  τα οφέλη για τον καταναλωτή, θα βοηθά τον καταναλωτή να 
εντοπίσει  και να επιλέξει παραδοσιακά προϊόντα στην αγορά. Ο Οδηγός θα είναι στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.  
 
Προδιαγραφές εντύπου 
➢ Εργασία: δημιουργικό, πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, εκτύπωση  
➢ Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική  
➢ Σελίδες:  24 σελ (χωρίς το εξώφυλλο)  
➢ Τεμάχια:2.000  
➢ Διαστάσεις: περίπου 21 Χ 29,7 εκ.  
➢ Χαρτί: 320 gr εξώφυλλο και 150 gr εσωτερικά  
➢ Εκτύπωση: 4χρωμία  
➢ Φινίρισμα: Βερνίκι προστασίας  

 
Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει: 

• Το φωτογραφικό υλικό 

• Το δημιουργικό σχεδιασμό (layout) του εντύπου 

• Την επιμέλεια των κειμένων και του εντύπου 

• Την έκδοση του εντύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
 
Τα κείμενα του εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα θα δοθούν στον Ανάδοχο, από τον υπεύθυνο 
για αυτά Εταίρο (PP2). 
 
Παραδοτέα D.C.3.1:  

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 77 

• 1 έντυπο, οδηγός αγοράς, σε 2.000 αντίτυπα  
 
Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 
 

Όλο το παραπάνω υλικό των D.C.2.1, D.C.2.2 και D.C.3.1 θα εκπονηθεί σύμφωνα με την στρατηγική 
μάρκετινγκ και το ολοκληρωμένης προσέγγισης σχέδιο μάρκετινγκ, που προβλέπονται από το 
Παραδοτέο D.C.1.2 παρακάτω. Επίσης, θα πρέπει να διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς 
(σε όλες τις περιοχές), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο διασυνοριακός αντίκτυπος. 
 

 

 

3.2  Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1) 45.420€ 

 

D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες και τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε 
χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 30 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση) 16.000€ - Αφορά στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της Ελλάδας 
 

Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αγρότες και άλλους 
ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα. Το κάθε σεμινάριο θα είναι διήμερο. Θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 30 
άτομα στην κάθε εκδήλωση. Το ένα σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Π.Ε Θεσσαλονίκης και το άλλο 
στην Π.Ε Καβάλας. 
Το κάθε σεμινάριο θα απευθύνεται σε αγρότες, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα 
παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, σε δημόσιους σχετικούς φορείς, ενδιαφερόμενες ομάδες, ΜΚΟ, 
οργανισμούς που σχετίζονται με τα προϊόντα διατροφής. 
Ο κύριος σκοπός των σεμιναρίων είναι να εκπαιδευτούν  οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί τους, οι τοπικές 
επιχειρήσεις που πωλούν αυτά τα προϊόντα, σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ / προώθησης των 
παραδοσιακών προϊόντων (αγροτικών και τρόφιμα διατροφής / πιάτων). 
Στα θέματα της στρατηγικής μάρκετινγκ, το παραδοτέο D.T3.2.1 «Κατευθυντήριες οδηγίες μάρκετινγκ» - 
(Marketing Guidelines) θα παίξει σημαντικό ρόλο και επομένως είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και να 
παρουσιαστεί στο σεμινάριο. Εάν δεν καταστεί δυνατό τότε θα ληφθούν υπόψη αντίστοιχες καλές 
πρακτικές σε θέματα μάρκετινγκ.  
 
Άλλα θέματα που θα πρέπει να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αφορούν: τις 
υφιστάμενες πολιτικές και τους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, τις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών και τα συστήματα ποιότητας των τροφίμων. 
 
Επίσης, ένα κρίσιμο θέμα που θα πρέπει να παρουσιαστεί στα σεμινάρια (τόσο στους αγρότες όσο και 
στους άλλους ενδιαφερόμενους) είναι η σημασία και οι ευκαιρίες του Τοπικού Συστήματος Τροφίμων – 
(Local Food System) όπως επηρεάζεται από τις τοπικές συνθήκες. Για το θέμα αυτό είναι απαραίτητο να 
ληφθεί υπόψη το παραδοτέο D.T3.2.3 «Οδηγίες για το  Τοπικό σύστημα τροφίμων στην Ελλάδα» – 
(Guidelines “Local Food System in Greece”) το οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σεμινάριο. Εάν 
δεν καταστεί δυνατό τότε θα ληφθούν υπόψη αντίστοιχες καλές πρακτικές σε συναφή θέματα. 
Οι εισηγητές των σεμιναρίων θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, ειδικοί (experts), 
διδάσκοντες σε  πανεπιστήμια κλπ. 
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Τα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να διοργανωθούν το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετιζόμενες δράσεις του έργου με σκοπό την προετοιμασία και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων στις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες του έργου. Σε περίπτωση που οι σχετιζόμενες δράσεις δεν είναι διαθέσιμες, 
τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στη βάση καλών συναφών πρακτικών. 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται:  

• Η προετοιμασία πρόσκλησης 

• Η υποστήριξη των στελεχών της Αναθέτουσας αρχής 

• Η υποστήριξη των συμμετεχόντων και η τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί τους για 
την διασφάλιση της συμμετοχής τους 

• Η κάλυψη των εξόδων πέντε (05) εκπροσώπων συνεταιρισμών ή επιχειρήσεων ή σχετιζόμενων 
Δημοσίων ή Ιδιωτικών Φορέων που θα συμμετέχουν και έχουν την έδρα τους σε άλλη Π.Ε. από 
αυτή στην οποία διεξάγεται το σεμινάριο (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή). Η επιλογή των πέντε 
(5) παραπάνω εκπροσώπων θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.  

• Η επιλογή και ενοικίαση αίθουσας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (αίθουσα ξενοδοχείου τουλάχιστο 
4* ή άλλη κατάλληλη αίθουσα)  

• Η προετοιμασία ατζέντας με τις θεματικές ενότητες του κάθε σεμιναρίου 

• Η επιλογή εξειδικευμένων εισηγητών. Η κάλυψη των εξόδων, εάν χρειαστεί, (οδοιπορικά, 
διαμονή, διατροφή).  

• Η προετοιμασία φακέλου συμμετεχόντων, με εκπαιδευτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων κλπ. 

• Η δημοσιότητα του σεμιναρίου με τη δημιουργία και προώθηση (χορηγούμενη) εκδήλωσης σε 
social media ή ενημερωτικό website ή άλλο.  

• Η προσφορά catering καφέ και catering με ελαφρύ γεύμα με παραδοσιακά προϊόντα για κάθε 
ημέρα του σεμιναρίου. 

• Η φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση του κάθε σεμιναρίου 

• Η γραμματειακή υποστήριξη. 

• Η τήρηση κάθε πρόβλεψης για τη νόμιμη και αποτελεσματική διεξαγωγή του σεμιναρίου 
(υγειονομικές προβλέψεις, προβλέψεις για τυχόν άδειες κτλ.) 

• Ένα επιδαπέδιο banner 

• Η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων του σεμιναρίου στην Ελληνική και στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 
Σε περίπτωση που για υγειονομικούς (π.χ covid-19) ή άλλους λόγους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί 
η δράση δια ζώσης, τότε αυτή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε κατάλληλη πλατφόρμα με μείωση 
50 % του προβλεπόμενου π/υ. 
 
Για τα σεμινάρια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint 
Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - Communication 
and Visibility Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Παραδοτέα:  

• Δύο διήμερα Σεμινάρια (για κάθε σεμινάριο: Φάκελος σεμιναρίου - Έκθεση πεπραγμένων και 
συμπερασμάτων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 

 
Προϋπολογισμός: 16.000,00€ 
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D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea (Διοργάνωση 
Θεσσαλονίκης) 9.500€ 
 
Η δράση περιλαμβάνει: τη δημιουργία ενός Δικτύου Παραδοσιακών Προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας 
(Black Sea Network of traditional products). Περιλαμβάνει επίσης την διοργάνωση event/συνάντησης στη 
Θεσσαλονίκη και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, στην συνάντηση της Μολδαβίας με την κάλυψη 
εξόδων ταξιδιών συμμετεχόντων.   
 
Το Δίκτυο Παραδοσιακών Προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας θα είναι παρόμοιο με αυτό που 
δημιουργήθηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Προϊόντα Προέλευσης (Association of 
European Regions for Products of Origin (A.R.E.P.O). Στόχος του δικτύου θα είναι η προώθηση των 
προϊόντων αγρο-διατροφής με γεωγραφική ένδειξη, παραδοσιακών, βιολογικών προϊόντων κλπ. 
 
Το δίκτυο θα στοχεύει επίσης, στην προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών και 
των καταναλωτών των περιοχών που συμμετέχουν στην ανάδειξη ποιοτικών προϊόντων διατροφής.  
 
Η αποστολή του δικτύου είναι ενδεικτικά: 
➢ Η ανάπτυξη και προώθηση γεωγραφικών ενδείξεων και ποιοτικών προϊόντων της περιοχής 

εφαρμογής του έργου, ως εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης  
➢ Η προστασία των παραπάνω προϊόντων 
➢ Η υποστήριξη των παραγωγών με καλές πρακτικές, με εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών κλπ. 
➢ Η ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων κλπ. 

 
Οι δράσεις του δικτύου είναι ενδεικτικά: 
➢ Η εκπόνηση ερευνών - μελετών σχετικών με τα παραδοσιακά προϊόντα του αγροδιατροφικού 

τομέα 
➢ Η οργάνωση workshops, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων σε διάφορα σχετικά θέματα  
➢ Η δημιουργία – προώθηση υλικού δημοσιότητας 
➢ Η δημιουργία «βιβλιοθήκης» με χρήσιμο υλικό για τα παραδοσιακά προϊόντα του 

αγροδιατροφικού τομέα. 
 
Στο δίκτυο θα συμμετέχουν τοπικές/περιφερειακές και κρατικές Αρχές, επαγγελματικοί φορείς, αγροτικοί 
και γυναικείοι συνεταιρισμοί, ενώσεις καταναλωτών, εμπορικά επιμελητήρια, τουριστικοί οργανισμοί, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.). 
 
Έργο του Αναδόχου είναι: 

• Η διερεύνηση των φορέων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο 

• Η εκπόνηση κειμένου σχετικού με τους στόχους και την αποστολή του δικτύου 

• Η εκπόνηση draft επιχειρησιακού σχεδίου του δικτύου 

• Η ανταλλαγή απόψεων με τους εταίρους ως προς τους στόχους και το επιχειρησιακό σχέδιο του 
δικτύου 

• Η διαβούλευση με φορείς, εν δυνάμει μέλη του δικτύου 

• Η διόρθωση του draft επιχειρησιακού σχεδίου του δικτύου (σύμφωνα με τις προτάσεις των μελών 
του δικτύου)και η συγγραφή του τελικού κειμένου 

• Η υπογραφή Μνημονίου των μελών του δικτύου στην Ελλάδα 

• Η δημιουργία ψηφιακής αποτύπωσης του δικτύου στη ιστοσελίδα του έργου 

• Η διοργάνωση event/συνάντηση στην Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή των μετόχων του δικτύου.  
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• Η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και η συμμετοχή του στη συνάντηση στη Μολδαβία.  

Για τη διοργάνωση event/συνάντησης στην Θεσσαλονίκη (αριθμός συμμετεχόντων 30 (τριάντα) 
προβλέπεται:  

• Η προετοιμασία πρόσκλησης 

• Η υποστήριξη των στελεχών της Αναθέτουσας αρχής 

• Η επιλογή και ενοικίαση αίθουσας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (αίθουσα ξενοδοχείου 
τουλάχιστον 4* ή άλλη κατάλληλη αίθουσα)  

• Η πρόσκληση των συμμετεχόντων και η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επαφή με συμμετέχοντες για 
την διασφάλιση της συμμετοχής τους 

• Η προετοιμασία ατζέντας  

• Η επιλογή των εισηγητών 

• Η προετοιμασία φακέλου συμμετεχόντων 

• Η δημοσιότητα με τη δημιουργία και προώθηση (χορηγούμενη) ανάρτησης σε social media, 
ενημερωτικό website ή άλλο.  

• Η προσφορά catering καφέ και γεύμα με παραδοσιακά προϊόντα. 

• Η τήρηση κάθε πρόβλεψης για τη νόμιμη και αποτελεσματική διεξαγωγή (υγειονομικές 
προβλέψεις, προβλέψεις για τυχόν άδειες κτλ.) 

• Η φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης 

• Η γραμματειακή υποστήριξη 

• Η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων της συνάντησης στην Ελληνική και στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 
Σε περίπτωση που για υγειονομικούς (π.χ covid-19) ή άλλους λόγους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί 
η δράση δια ζώσης, τότε αυτή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε κατάλληλη πλατφόρμα με μείωση 
50 % του προβλεπόμενου π/υ. 
 
Για τη συμμετοχή στη συνάντηση στην Μολδαβία 

• Η υποστήριξη των στελεχών της Αναθέτουσας αρχής 

• Η συμμετοχή του Αναδόχου στη συνάντηση 

• Η κάλυψη εξόδων (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή) 3 (τριών) αγροτών ή εκπροσώπων 
συνεταιρισμών ή αγροτικών επιχειρήσεων ή σχετιζόμενων Ιδιωτικών Φορέων. Η επιλογή των 
τριών (3) παραπάνω αγροτών ή εκπροσώπων θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Για τις συναντήσεις, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint 
Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - Communication 
and Visibility Manual, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
Παραδοτέα D.T3.3.2 
 

• Δημιουργία Δικτύου Παραδοσιακών Προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας (Αγγλικά και Ελληνικά) 
(Απολογιστικό Επιχειρησιακό σχέδιο. Μνημόνιο Συνεργασίας) 

• Για το event/συνάντηση Θεσσαλονίκης: Φάκελος συνάντησης - Έκθεση πεπραγμένων και 
συμπερασμάτων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 

• Για τη συνάντηση Μολδαβίας: απολογιστική έκθεση 
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Προϋπολογισμός: 9.500,00€ 
 
D.C.4.1 Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχή τουλάχιστον 4 οργανώσεων 
παραγωγών σε κάθε Διεθνές φεστιβάλ (1 σε κάθε χώρα).   19.920€. 
 
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των καταναλωτών, των λιανοπωλητών, των υπηρεσιών εστίασης και 
των εστιατορίων καθώς και άλλων βασικών παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας για τη σημασία και τα 
πλεονεκτήματα των παραδοσιακών προϊόντων. 
Επιπλέον, η δράση στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στα παραδοσιακά 
προϊόντα και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αυτών, ιδίως των τοπικών.  
 
Η δράση περιλαμβάνει: 
α) την διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου (1 τελικό διεθνές συνέδριο) στην Θεσσαλονίκη, που θα 
υλοποιηθεί προς το τέλος του έργου 
β) την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού των Ελλήνων ενδιαφερομένων (ενώσεων/ συνεταιρισμών αγροτών 
και τοπικών παραγωγών κ.α.) που θα συμμετέχουν στα Διεθνή Φεστιβάλ στη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη 
Βουλγαρία, τη Μολδαβία.  
 
α) Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου 
Το διεθνές συνέδριο θα διοργανωθεί στην Θεσσαλονίκη. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 50 
συμμετεχόντων. Προκρίνεται η παράλληλη διεξαγωγή του με το Φεστιβάλ που θα διοργανώσει το ΔΙΠΑΕ, 
αλλιώς σε άλλη χρονική στιγμή προς το τέλος του έργου. 
 
Για το συνέδριο θα απαιτηθούν τα ακόλουθα, που αποτελούν έργο του Αναδόχου:  

• Η προετοιμασία πρόσκλησης 

• Η ετοιμασία λίστα προσκεκλημένων / συμμετεχόντων 

• Υποστήριξη των στελεχών της Αναθέτουσας αρχής 

• Η πρόσκληση των συμμετεχόντων και η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί τους για την 
διασφάλιση της συμμετοχής τους 

• Η επιλογή και ενοικίαση αίθουσας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (αίθουσα ξενοδοχείου 
τουλάχιστον 4* ή άλλη κατάλληλη αίθουσα) με τον κατάλληλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

• Η προετοιμασία ατζέντας  

• Η επιλογή εισηγητών 

• Η προετοιμασία φακέλου συμμετεχόντων 

• Η δημιουργία αφίσας 

• Η μέριμνα για διερμηνεία (Ελληνικά – Αγγλικά) 

• Η δημοσιότητα με τη δημιουργία και προώθηση (χορηγούμενη) εκδήλωσης σε social media ή 
ενημερωτικό website ή άλλο.  

• Η προσφορά catering καφέ και catering με ελαφρύ γεύμα με παραδοσιακά προϊόντα. 

• Η τήρηση κάθε πρόβλεψης για τη νόμιμη και αποτελεσματική διεξαγωγή του σεμιναρίου 
(υγειονομικές προβλέψεις, προβλέψεις για τυχόν άδειες κτλ.) 

• Η προμήθεια μίας κατάλληλης αφίσας/ταπετσαρίας για την "πλάτη" των ομιλητών 

• Η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων της συνάντησης στην Ελληνική και στην Αγγλική 
γλώσσα. 

• θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος  (Joint Operational 
Programme Black Sea Basin 2014-2020 – Communication and Visibility Manual, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
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Σε περίπτωση που για υγειονομικούς (π.χ covid-19) ή άλλους λόγους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί 
η δράση δια ζώσης, τότε αυτή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε κατάλληλη πλατφόρμα με μείωση 
50 % του προβλεπόμενου π/υ της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 
 
β) την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού των Ελλήνων ενδιαφερομένων 
Περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού των Ελλήνων εκπροσώπων ως εξής: 
➢ 4 εκπροσώπων οργανώσεων (ενώσεων / συνεταιρισμών), παραγωγών που θα συμμετέχουν στα 4 

Διεθνή Φεστιβάλ: στη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία.  
Μετά την επεξεργασία δεδομένων των ερωτηματολογίων (Παραδοτέο D.T2.1.1) θα είναι διαθέσιμη η 
λίστα των παραγωγών και πιθανών συμμετεχόντων στα φεστιβάλ. Μια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον στον ιστότοπο του έργου. 
 
Όλοι οι πιθανοί συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  
1. Να είναι στη λίστα μεμονωμένων παραγωγών ή συνεταιρισμών που συμμετείχαν στην έρευνα με τα 
ερωτηματολόγια της αντίστοιχης χώρας. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την 
συγκεκριμένη λίστα ή κριθεί απαραίτητη η συμμετοχή και άλλων μετόχων του δικτύου θα εξεταστεί κατά 
περίπτωση. 
2. Να είναι ενεργοί στην τοπική επιλέξιμη περιοχή 
3. Θα προτιμηθούν οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών / ενώσεων, που θα συνοδεύονται από μικρούς 
αγρότες ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που παράγουν και την αναγνωρισιμότητα που έχουν. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

• να οργανώσει τους 4 εκπροσώπους οργανώσεων (ενώσεων / συνεταιρισμών) παραγωγών για την 
συμμετοχή τους στα φεστιβάλ στη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία. 

• Να καλύψει τα έξοδα (οδοιπορικά, διαμονής και διατροφής) στα παραπάνω ταξίδια. 
 
Παραδοτέα D.C.4.1  

• Ένα διεθνές συνέδριο (Φάκελος εκδήλωσης με απολογιστική έκθεση στην Αγγλική και Ελληνική 
γλώσσα, με βιντεοσκόπηση και δείγμα του υλικού δημοσιότητας κλπ.) 

• Κατάλογοι με τους συμμετέχοντες στα φεστιβάλ στη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη 
Μολδαβία και απολογιστική έκθεση υλοποίησης 

 
Προϋπολογισμός: 19.920,00€ 
 

3.3 Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου 
ενημέρωσης (D.T3.3.1) 3.000€ 

 

D.T3.3.1 Δημιουργία τοπικού δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης 
3.000€ 
 
Σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου παραγωγών / διανομέων παραδοσιακών 
προϊόντων στην Ελλάδα - Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 
25-50 αγρότες για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των μικρών παραγωγών, την 
ανάπτυξη των τοπικών αγορών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων τους. Δεδομένου ότι προβλέπεται να δημιουργηθούν παρόμοια δίκτυα και στις 5 χώρες 

21PROC009068414 2021-08-12



   

Common borders. Common solutions. 
www.blacksea-cbc.net 

 Σελίδα 83 

του έργου, θα μπορούν οι μικροί παραγωγοί να έρθουν σε επαφή με παραγωγούς από άλλες χώρες και να 
αναπτυχθούν καλές πρακτικές και συνεργασίες. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το δίκτυο των παραγωγών, να το 
παρουσιάσει στους παραγωγούς και μετά από τις παρατηρήσεις τους να  προωθήσει για υπογραφή 
μεταξύ τους ένα σχετικό Μνημόνιο.  
Απώτερος στόχος είναι το δίκτυο να λειτουργεί και μετά τη λήξη του έργου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό τη βιωσιμότητά του. 
 
Παράλληλα, η δράση περιλαμβάνει τη λειτουργία γραφείου ενημέρωσης παραγωγών (information desk) 
για την υποστήριξή τους σε διάφορα θέματα. Η υποστήριξη θα παρέχεται: μέσω προσωπικών επισκέψεων 
ή τηλεφώνου, email ή web meetings.  
Το γραφείο ενημέρωσης  θα αποτελεί και σημείο αναφοράς του δικτύου παραγωγών που περιγράφηκε 
παραπάνω. Για την Ελλάδα, θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας αρχής (Διοικητήριο 
Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης, Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 
Ο ανάδοχος θα στελεχώσει το γραφείο με ένα ειδικευμένο υπάλληλο. Η απασχόληση του εξειδικευμένου 
στελέχους θα γίνει για 12 μήνες (μερική απασχόληση - 2  ημέρες την βδομάδα * 4 ώρες την ημέρα). Ο 
ανάδοχος θα καλύψει την αμοιβή, την ασφάλιση και ότι άλλο προβλέπεται από την κοινωνικοασφαλιστική 
νομοθεσία. 
Σε περίπτωση υγειονομικών περιορισμών, δύναται να παρασχεθούν οι ανωτέρω προβλέψεις με 
τηλεργασία.   
 
Το γραφείο ενημέρωσης  θα συνεχίσει τη λειτουργία του και μετά το τέλος του έργου με την υποστήριξη 
του κάθε Εταίρου του έργου, συνεχίζοντας να παρέχει υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις τοπικές 
Αρχές και στους παραγωγούς. 
 
Παραδοτέα D.T3.3.1 

• Επιχειρησιακό σχέδιο για το δίκτυο των παραγωγών. Μνημόνιο συνεργασίας 

• Παρουσιολόγιο και Έκθεση καταγραφής των υπηρεσιών υποστήριξης του γραφείου ενημέρωσης 
(information desk) 

 
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ 
 

3.4 Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ 
(D.C.1.1, D.C.1.2) 8.000€ 

 

D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής γνώμης (στην αρχή και στο τέλος του έργου σε όλες τις 
περιοχές) 3.000€ 
 

Η δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ερωτηματολογίου και την εκπόνηση έρευνας κοινής γνώμης στην 
Ελλάδα – Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με το κατά 
πόσον ο καταναλωτής γνωρίζει τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ποια παραδοσιακά προϊόντα είναι αυτά 
που γνωρίζει, αν γνωρίζει τις σχετικές σημάνσεις τους, αν τα προτιμά κλπ.  
Η έρευνα της κοινής γνώμης θα γίνει δύο φορές, μια φορά στην αρχή του έργου και μια φορά στο τέλος 
του έργου, με τη χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου.  
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Η έρευνα της κοινής γνώμης στην αρχή του έργου θα συμβάλει και στην επιλογή των προϊόντων που θα 
συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων και στην πλατφόρμα GIS «Γεωγραφία της γεύσης» (Δράση 
A.T2.2). 
 
Η έρευνα της κοινής γνώμης στο τέλος του έργου θα αποτελέσει δείκτη της αποτελεσματικότητας του 
έργου. 
 
Ο ανάδοχος καλείται στην τεχνική του προσφορά να εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της έρευνας όπως 
ενδεικτικά : 
➢ Το δείγμα του πληθυσμού 
➢ Τυχαία δειγματοληψία 
➢ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις ή άλλη μέθοδο 

 
Έργο του Αναδόχου είναι: 

• Η εκπόνηση της μεθοδολογίας της έρευνας κοινού 

• Η προετοιμασία του ερωτηματολογίου 

• Η διεξαγωγή των 2 ερευνών κοινού. 

• Η σύνθεση των ερευνών και των συμπερασμάτων από την συναφή έρευνα που θα 
πραγματοποιήσουν οι άλλοι εταίροι. 

 

Παραδοτέα D.C.1.1 

• Ερωτηματολόγιο έρευνας (ελληνικά και αγγλικά) 

• Έκθεση σχετική με την μεθοδολογία της έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά) 

• Έκθεση σχετική με τα συμπεράσματα της 1ης έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά) 

• Έκθεση σχετική με τα συμπεράσματα της 2ης έρευνας (Ελληνικά και Αγγλικά) 

• Σύνθεση και συμπεράσματα από όλους τους εταίρους 
 
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ 
 
D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ 5.000€ 
 
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ που θα στοχεύει στην κινητοποίηση των 
καταναλωτών για την αγορά παραδοσιακών προϊόντων. Η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην ερώτηση 
«Γιατί να αγοράσετε τοπικά προϊόντα;». Θα παρουσιαστούν διάφοροι σχετικοί λόγοι (απαντήσεις στο γιατί 
να αγοράσετε τοπικά προϊόντα), ακολουθώντας μια καλά καθορισμένη προσέγγιση μάρκετινγκ. 
Θα δημιουργηθεί και ένα Logo/Slogan που θα δείχνει την εστίαση της στρατηγικής μάρκετινγκ και θα 
αντικατοπτρίζει τα κύρια οφέλη των παραδοσιακών προϊόντων για τις ομάδες στόχους.  
 
Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα πρέπει να είναι ο τουριστικός τομέας. Τα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια και γενικά οι επιχειρήσεις τουρισμού ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την προμήθεια 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Ενδιαφέρονται για την προέλευση των προϊόντων, την πολιτιστική 
τους ταυτότητα, ενδιαφέρονται για «πράσινα» προϊόντα κλπ. Ο αγροτουρισμός επίσης μπορεί να 
ωφελήσει τους τοπικούς  παραγωγούς τροφίμων και να προσφέρει ευκαιρίες για νέες μικρές αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων. 
Η στρατηγική μάρκετινγκ θα βασιστεί και στα αποτελέσματα του 1ου ερωτηματολογίου της έρευνας κοινής 
γνώμης ( D.C.1.1 παραπάνω) τα οποία και θα λάβει υπόψη. 
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Έργο του Αναδόχου είναι: 

• Η Εκπόνηση Στρατηγικής Μάρκετινγκ με βάση το παραπάνω πλαίσιο.  
 
Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: 

• δυνατά σημεία των παραδοσιακών προϊόντων, 

• ομάδες στόχος,  

• στρατηγική,  

• όραμα και σύνθημα,  

• σχέδιο μάρκετινγκ με τις απαιτούμενες ενέργειες, το προβλεπόμενο κόστος και χρονοδιάγραμμα, 
 

• στρατηγική για σύνδεση πρωτογενούς τομέα (κυρίως με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα) με την 
τουριστική αλυσίδα, 

• δημιουργία digital posts με το slogan και τις βασικές αρχές της στρατηγικής marketing, δημιουργία 
γραφιστικού σε κατάλληλο τύπο αρχείου, συνδυασμός κειμένου και φωτογραφιών (πρωτότυπων) 
ή clip art ή άλλο και ένα εξαιρετικά σύντομο video  (5 γραφιστικές δημιουργίες κειμένου με 
φωτογραφίες ή clip art ή άλλο & 1 δημιουργία σύντομου video έως 1 λεπτό, κατάλληλο για social 
media). 

 
 
Παραδοτέο D.C.1.2 

• Απολογιστικό σχέδιο Στρατηγικής Μάρκετινγκ (ελληνικά και αγγλικά) σε έντυπη και ψηφιακή 
μορφή 

 
Προϋπολογισμός: 5.000,00€ 
 
Διάρκεια του Προγράμματος συνολικά: 08.06.2020 - 07.09.2022 και τυχόν παρατάσεων. 
 
Στην επίσημη ημερομηνία λήξης και ανάλογα με της ανάγκες του έργου δύναται να χορηγηθεί 
ενδεχόμενα χρονική παράταση υλοποίησης, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση και η αντίστοιχη σύμβαση 
υπηρεσίας που καλύπτεται από το παρόν τεύχος παρατείνεται ανάλογα. 

 
Παραδοτέα  έργου –Χρόνοι Παράδοσης 
Τα παραδοτέα της διακήρυξης ανά Τμήμα με τους αντίστοιχους χρόνους παράδοσης είναι τα κάτωθι: 
 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου Χρόνος παράδοσης (από την 
υπογραφή της σύμβασης) 

Τμήμα 1 - Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, 
A.C.5)  

A.T2.2 A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας 
GIS (Γεωγραφία γεύσης- Geography of taste) 

Τέσσερις (4) μήνες 

A.C.5 (D.C.5.1) A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του ιστότοπου - 
website του έργου   

  Ένας (1) μήνας 

Τμήμα 2 - Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό 
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Ιδιότυπο Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3)  

A.T2.3 A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος ΕΕ 
"ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ βιολογικής 
γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα) 

Επτά (7) μήνες 

3.1  Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1)  

A.T2.4 A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της γεύσης»- “At 
the roots of taste” (500 αντίτυπα) 6.490,00 € 
 

Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.2.1 D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, 04 
ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 φυλλάδια. 

 Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 φορές) 

 Επτά (7) μήνες 

D.C.3.1 D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των 
παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες των 
Εταίρων και στα Αγγλικά (10.000 φυλλάδια συνολικά, 
2000 ανά Εταίρο) 

Επτά (7) μήνες και σε 
συνεννόηση με τον PP2 και 
την Αναθέτουσα Αρχή 

3.2. Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1)  

D.T3.2.2 D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες και 
τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε 
χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 30 συμμετέχοντες σε κάθε 
εκδήλωση) 16.000€ - Αφορά στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της Ελλάδας 

 Μετά τον έκτο (6)  μήνα και 
σε συνάρτηση με την 
εκπόνηση του παραδοτέου 
D.T3.2.1 από τον PP2. 

             

D.T3.3.2 D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών προϊόντων 
της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea (Διοργάνωση 
Θεσσαλονίκης) 

Έξι (6) μήνες και σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.4.1 D.C.4.1   Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 
και συμμετοχή τουλάχιστον 4 οργανώσεων παραγωγών 
σε κάθε Διεθνές φεστιβάλ (1 σε κάθε χώρα).    

Σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή  

Το τελικό Συνέδριο στο 
τέλος του έργου 

3.3. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης 
(D.T3.3.1)  

D.T3.3.1 D.T3.3.1 Δημιουργία τοπικού δικτύου παραγωγών / 
διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης 

Τρεις (3) μήνες 

3.4. Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ (D.C.1.1, D.C.1.2)  
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D.C.1.1 D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής γνώμης 
(στην αρχή και στο τέλος του έργου σε όλες τις 
περιοχές) 

 1η  φάση της έρευνας στο 
α΄ τρίμηνο και τα υπόλοιπα 
του παραδοτέου σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

D.C.1.2 D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ   Πέντε (5) μήνες 

 
 
Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων 
δέκα ευρώ (110.410,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανά Τμήμα υποδιαιρείται ως εξής: 
 
 
Προϋπολογισμός Παραδοτέων 
 

Τμήμα 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, A.C.5) 
συνολικού προϋπολογισμού 11.290,00€ χωρίς ΦΠΑ, 14.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.2 

A.T2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων και 
πλατφόρμας GIS (Γεωγραφία γεύσης- 
Geography of taste) 

8.870,97 € 11.000,00   72212610-8 

A.C.5 
(D.C.5.1) 

A.C.5 (D.C.5.1) Δημιουργία – διατήρηση του 
ιστότοπου - website του έργου   

2.419,35 € 3.000,00   72413000-8 

Τμήμα 2. Εμπειρογνωμοσύνη για την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο 
Προϊόν - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3) συνολικού προϋπολογισμού 16.129,03€ 

χωρίς ΦΠΑ 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.3 

A.T2.3 Διαδικασίες για την απόκτηση σήματος 
ΕΕ "ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", ΠΓΕ) ή / και σήματος ΕΕ 
βιολογικής γεωργίας (3-7 προϊόντα ανά χώρα) 

16.129,03 € 20.000,00   79132000-8 

Τμήμα 3 – Ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας, υλικού δημοσιότητας και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για τις 
ανάγκες και τους στόχους του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 61.620,97 χωρίς, 76.410,00 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

3.1 Υπηρεσίες εκτύπωσης – Ραδιοφωνικό σποτ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1) 
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Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

A.T2.4 

A.T2.4 Παραγωγή εντύπου «Στις ρίζες της 
γεύσης»- “At the roots of taste” (500 αντίτυπα) 
6490 € 

5.233,87 € 6.490,00   79800000-2 

D.C.2.1 

D.C.2.1 Τέσσερα (04) Άρθρα σε εφημερίδες, 04 
ενημερωτικά δελτία – newsletters, 2.000 
φυλλάδια. 

6.048,39 € 7.500,00   79800000-2 

D.C.2.2 

D.C.2.2 Ραδιοφωνικά σποτ (1 σπότ σε τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα μεταδοθεί 4 
φορές) 

1.612,90 € 2.000,00   64228200-2 

D.C.3.1 

D.C.3.1 Οδηγός αγοράς για τα οφέλη των 
παραδοσιακών τροφίμων σε όλες τις γλώσσες 
των Εταίρων και στα Αγγλικά (10.000 
φυλλάδια συνολικά, 2000 ανά Εταίρο) 

3.225,81 € 4.000,00   79800000-2 

3.2 Υπηρεσίες Σχετικές με τη Διοργάνωση  Εκδηλώσεων (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

D.T3.2.2 

D.T3.2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για αγρότες 
και τοπικούς φορείς (2 εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε κάθε χώρα, 2 ημέρες το καθένα, 
30 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση) 16.000€ 
- Αφορά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της 
Ελλάδας 

12.903,23 € 16.000,00   79951000-5 

D.T3.3.2 

D.T3.3.2 Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών 
προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας - Black Sea 
(Διοργάνωση Θεσσαλονίκης) 

7.661,29 € 9.500,00   79413000-2 

D.C.4.1 

D.C.4.1 5  Ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη και συμμετοχή τουλάχιστον 4 
οργανώσεων παραγωγών σε κάθε Διεθνές 
φεστιβάλ (1 σε κάθε χώρα).    

16.064,52 € 19.920,00   79950000-8 

3.3 Δημιουργία Τοπικού Δικτύου παραγωγών / διανομέων και δημιουργία γραφείου ενημέρωσης (D.T3.3.1) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 

D.T3.3.1 

D.T3.3.1 Δημιουργία τοπικού δικτύου 
παραγωγών / διανομέων και δημιουργία 
γραφείου ενημέρωσης 

2.419,35 € 3.000,00   79413000-2 

3.4 Εμπειρογνωμοσύνη για την Εκπόνηση Ερωτηματολογίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ (D.C.1.1, D.C.1.2) 

Κωδικός 
παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 
Π/Υ σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
Π/Υ σε ευρώ 
(€) με ΦΠΑ 

       CPV 
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D.C.1.1 

D.C.1.1 Ερωτηματολόγιο και έρευνα κοινής 
γνώμης (στην αρχή και στο τέλος του έργου σε 
όλες τις περιοχές) 

2.419,35 € 3.000,00   79342000-3 

D.C.1.2 D.C.1.2 Εκπόνηση στρατηγικής μάρκετινγκ 4.032,26 € 5.000,00   79340000-9 

Σύνολο Προϋπολογισμού: 89.040,32 € 110.410,00     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Το ΕΕΕΣ είναι αναρτημένο ως αρχείο PDF ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και ως αρχείο XML  για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα βιογραφικού Σημειώματος  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:                                                                    Όνομα: 
 
Πατρώνυμο:                                                               Μητρώνυμο: 
 
Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____                   Τόπος Γέννησης: 
 
Τηλέφωνο:                                                                  E-mail: 
 
Διεύθυνση Κατοικίας: 
 
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Ιδρύματος  Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία 
Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης Ρόλος και 
Καθήκοντα 

στο Έργο 
(ή Θέση) 

Περίοδος  
(από - έως) 

Σύνολο ετών 

   __ /__ / ___  
__ /__ / ___ 
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Γλώσσα Πτυχίο 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α 135252 

TMHMA 1 -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GIS ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - WEBSITE 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (A.T2.2, A.C.5) 

α/α Περιγραφή 
Υπηρεσιών - 
Παραδοτέων 

Προεκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

Προσφερόμενη 
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

ΦΠΑ 
(αριθμητικά)  

Προσφερόμενη 
Τιμή με ΦΠΑ  

1 A.T2.2 
Δημιουργία 
βάσης δεδομένων 
και πλατφόρμας 
GIS (Γεωγραφία 
γεύσης- 
Geography of 
taste) 

8.870,97€    

2 A.C.5 (D.C.5.1) 
Δημιουργία – 
διατήρηση του 
ιστότοπου - 
website 

2.419,35€    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α 135251 

TMHMA 2 -  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΕ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) Η / ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

(A.T2.3) 

α/α Περιγραφή 
Υπηρεσιών - 
Παραδοτέων 

Προεκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

Προσφερόμενη 
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

ΦΠΑ 
(αριθμητικά)  

Προσφερόμενη 
Τιμή με ΦΠΑ  
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1 A.T2.3 
Διαδικασίες για 
την απόκτηση 
σήματος ΕΕ 
"ΕΠΙΠ", "ΠΟΠ", 
ΠΓΕ) ή / και 
σήματος ΕΕ 
βιολογικής 
γεωργίας (3-7 
προϊόντα ανά 
χώρα) 

16.129,03€    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α 135014 

TMHMA 3  

α/α Περιγραφή 
Υπηρεσιών - 
Παραδοτέων 

Προεκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

Προσφερόμενη 
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικά) 

ΦΠΑ 
(αριθμητικά)  

Προσφερόμενη 
Τιμή με ΦΠΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ (A.T2.4, D.C.2.1, D.C.2.2, D.C.3.1) 

1 A.T2.4 Παραγωγή 
εντύπου «Στις 
ρίζες της γεύσης»- 
“At the roots of 
taste” (500 
αντίτυπα)  

 

5.233,87€    

2 D.C.2.1 Τέσσερα 
(04) Άρθρα σε 
εφημερίδες, 04 
ενημερωτικά 
δελτία – 
newsletters, 2.000 
φυλλάδια. 

6.048,39€    

3 Ραδιοφωνικά 
σποτ (1 σπότ σε 
τοπικούς 
ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, που θα 
μεταδοθεί 4 
φορές) 

1.612,90€    

4 D.C.3.1 Οδηγός 
αγοράς για τα 

3.225,81€  
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οφέλη των 
παραδοσιακών 
τροφίμων σε όλες 
τις γλώσσες των 
Εταίρων και στα 
Αγγλικά (10.000 
φυλλάδια 
συνολικά, 2000 
ανά Εταίρο) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (D.T3.2.2, D.T3.3.2, D.C.4.1) 

5 D.T3.2.2 
Εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για 
αγρότες και 
τοπικούς φορείς 
(2 εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε 
κάθε χώρα, 2 
ημέρες το 
καθένα, 30 
συμμετέχοντες σε 
κάθε εκδήλωση) 
16.000€ - Αφορά 
στα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της 
Ελλάδας 

12.903,23€  
 

   

6 D.T3.3.2 
Δημιουργία 
δικτύου 
παραδοσιακών 
προϊόντων της 
Μαύρης 
Θάλασσας - Black 
Sea (Διοργάνωση 
Θεσσαλονίκης) 

7.661,29€  
 

   

7 D.C.4.1 5  Ένα 
τελικό Διεθνές 
Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη και 
συμμετοχή 
τουλάχιστον 4 
οργανώσεων 
παραγωγών σε 
κάθε Διεθνές 
φεστιβάλ (1 σε 
κάθε χώρα).    

16.064,52€  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (D.T3.3.1) 

8 D.T3.3.1 
Δημιουργία 
τοπικού δικτύου 
παραγωγών / 
διανομέων και 
δημιουργία 
γραφείου 
ενημέρωσης 

2.419,35€  
 

   

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (D.C.1.1, D.C.1.2) 

9 D.C.1.1 
Ερωτηματολόγιο 
και έρευνα κοινής 
γνώμης (στην 
αρχή και στο 
τέλος του έργου 
σε όλες τις 
περιοχές) 

2.419,35€  
 

   

10 D.C.1.2 Εκπόνηση 
στρατηγικής 
μάρκετινγκ 

4.032,26€  
 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

 

Επισημαίνεται ότι στους πίνακες οικονομικής προσφοράς ανά παραδοτέο η προσφερόμενη τιμή για 
έκαστο δεν μπορεί να υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό, όπως 
αναλυτικά αναγράφεται στις σχετικές στήλες των ως άνω πινάκων οικονομικής προσφοράς. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
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Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα35)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα36) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ37. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………38 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..39  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 3553/12.08.2021 Διακήρυξη “Για την παροχή υπηρεσιών 
υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης  στο πλαίσιο 
εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία 
στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross 
Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD 
της Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “/ για το/α τμήμα/τα 
...............40  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 
35  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
36  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
37  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
38   ο.π. υποσ. 3. 
39  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
40 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες 41 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της42.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε43. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

 
41  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
42  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
43  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την 3553/12.08.2021 Διακήρυξη “Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης  στο πλαίσιο εκπόνησης του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των 
αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation 
in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD” της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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