
 

 

 

1 

 

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) 

Διαχειριστική Αρχή 

 

Ταχ. Δ/νση: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, ΑΘΗΝΑ, 
 

 
Ταχ. Κωδικός: 111 41 

Πληροφορίες:   Τιτοπούλου Γεωργία 

 Τηλ.:210-2120743 

Fax:    210-2285122 

Email: info@eiead.gr 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ. ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ» 

 
Κωδικός ΟΠΣ (ΜΙS) 5007790 
Κωδικός εγγραφής στο ΠΔΕ: ΣΑΕ 093/8 
Προϋπολογισμός Έργου: 1.674.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 1.350.000 €, ΦΠΑ: 324.000€). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 15% της εκτιμώμενης 
καθαρής αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης (έως 202.500 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%). 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 
Ταξινόμηση κατά CPV: 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ. 
Η σύμβαση που θα καταρτισθεί θα χρηματοδοτηθεί από την Πράξη με Τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
FEAD/ΤΕΒΑ» στο Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Aπόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

 

Αρ.Πρ. : Δ.Α. ΤΕΒΑ : 1207 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 15/09/2020 20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

2 

 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ............................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................. 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ...................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ .............................................. 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ..................................................................................................................................... 6 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ................................................................ 10 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ ....................................................................................................................................... 10 
1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ...................................................................................... 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................11 

2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ............................................................................................................................ 11 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................................. 11 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .................................................................................................................. 11 
2.1.4 Γλώσσα .......................................................................................................................................... 12 
2.1.5 Εγγυήσεις ....................................................................................................................................... 12 

2.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ............................................................................. 13 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................... 13 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ..................................................................................................................... 14 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού........................................................................................................................ 15 
2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ......................................................................................................... 19 
2.2.4.1.  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ..................................................... 19 
2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .......................................................................... 19 
2.2.4.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ...................................................................................... 19 
2.2.4.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ............................................................................................. 21 
2.2.4.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................. 21 
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής - δικαιολογητικά ............................................................. 21 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ...................................................................21 
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα .................................................................................................................................22 

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................ 30 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ........................................................................................................................ 30 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ...................................................................................... 32 

2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................... 34 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .............................................................................................. 34 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................... 34 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ................................ 36 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών ................................................................................................................................................. 38 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................... 39 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ...................................................................................................... 39 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................41 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ............................................................................................... 41 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ....................................................................................... 41 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ................................................................................................................ 41 

3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ...... 42 
3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................. 45 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ..................................................................... 46 
3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ........................................................................................................................... 47 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................49 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

3 

 

4.1 ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................... 49 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ........................................................................................ 49 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................ 49 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ......................................................................................................................................... 49 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ .......................................................................................... 50 
4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 50 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................51 

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ................................................................................................................................ 51 
5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ .................................................................................... 51 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ......................................................... 52 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ .................................................................................................................. 53 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ......................................................................................................................54 

6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................... 54 
6.2 ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................... 54 
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................... 54 
6.4  ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ................................................................................................ 55 
6.5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ................................................................................ 55 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ............................. 57 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ ........................................................................................................................... 73 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ....................................................................................... 97 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ ................................................................................. 100 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ........................................................................................................ 101 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................ 109 

 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

4 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΕΒΑ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11141 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 

Τηλέφωνο +30 210.2120743 

Φαξ +30 210.2285122 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eiead.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τιτοπούλου Γεωργία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://teba.eiead.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://teba.eiead.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 

 

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 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : http://teba.eiead.gr και Κωστή Παλαμά 
6-8, 11141 Αθήνα. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

5 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση που θα καταρτισθεί θα χρηματοδοτηθεί από την Πράξη με Τίτλο «Τεχνική 
Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5007790 στο Συγχρηματοδοτούμενο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Aπόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 . 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του ΤΕΒΑ, που περιλαμβάνει τα κατωτέρω:  

Α. Την εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. ΕΒΥΣ, καθώς και το σχεδιασμό 
και κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εντός δύο 
(2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

B. Την υλοποίηση του συνόλου ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, όπως θα 
προκύψουν από το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων, που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ενότητες - δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα τους: 

• Δράση 1: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, 
Τύπο)  

• Δράση 2: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

• Δράση 3: Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων  

• Δράση 4: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και 
Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λαμβανομένης υπόψιν αφενός της 
πολυπλοκότητας του αντικειμένου και αφετέρου της απαίτησης για συνδυαστική εκτέλεση 
όλων των προς ανάθεση υπηρεσιών από έναν ανάδοχο, για τη διασφάλιση της ορθής και 
αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου. 

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου, καθώς και σε οιοδήποτε άλλο 
χώρο απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και σύμβαση, που θα 
υπογραφεί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιείται το Σχέδιο Δράσεων 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης και να αποφασίζει το συνδυασμό των δράσεων 
ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας και πορείας υλοποίησης του Ε.Π. ΕΒΥΣ, δεδομένου ότι 
η εξέλιξη του είναι δυναμική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  

Επισημαίνεται, ότι το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής στα ΜΜΕ και η διαμόρφωση 
του πλάνου μέσων θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2328/1995 και 
της παρ. 2 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

6 

 

του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν. 4487/2017 και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών 
μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) για κάθε κατηγορία μέσων 
ενημέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) στην κατανομή της συνολικής 
διαφημιστικής δαπάνης σε ετήσια βάση. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.674.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.350.000 €, ΦΠΑ : 
324.000€). 

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου: έως 15% του 
προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, ήτοι  251.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(202.500,00 € προ ΦΠΑ ) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως τις 31-12-2022. 

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

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέσηw ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται 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)», ως ισχύει, 

- 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”, ως ισχύει, 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει, 

- 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, ως ισχύει, 

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

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, ως ισχύει, 

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

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

7 

 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, ως ισχύουν, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, ως ισχύει,  

- του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/3.4.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει,  

- του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α’/10.4.2020) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π . « 
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄ 
68) και άλλες διατάξεις, ως ισχύει,  

- του ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25.04.2020.) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 
"Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75)», ως ισχύει,  

- της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α’/ 13.4.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και λοιπές 
κατεπείγουσες διατάξεις»,   

- της από 1.5.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 90/Α’/1.5.2020) «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»,  

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., ως 
ισχύει, 

- του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ως ισχύει, 

- της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, ως ισχύει, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 
του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», ως ισχύουν, 

- του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/29-10-15) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. 
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
– Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 
- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - 
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου 
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Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 
4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, 

- του Ν. 2328/1995 (Α’ 159/03.08.1995) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης 
και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις», ως ισχύει,  

- του Π.Δ. 261/1997 (Α΄ 186/23.09.1997) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική 
προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», ως ισχύει, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, ως ισχύει, 

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, ως ισχύει, 
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 

της Α.Ε.Π.Π.», ως ισχύει, 
- της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857/28.12.2015) ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β )», ως 
ισχύει, 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», ως ισχύει,  

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ως ισχύει,  

- του με αρ. 2756/23.05.2017 εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Διευκρινίσεις επί της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής 
Παρακαταθήκης»,  

- της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2879/02.03.2018 (Β’ 879/13.03.2018) Απόφασης του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, ως 
ισχύει, όπως και το Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13.3.2014,  

- της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 
σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους για την Ελλάδα, ως ισχύει,  

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 463/2014 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 
2014, ως ισχύει, 

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/341 της Επιτροπής της 20ης 
Φεβρουαρίου 2015, ως ισχύει, 

- της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄770/30.04.2015) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ως ισχύει, 
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- της υπ’ αριθμ. πρωτ. 604οικ./26-06-2019 Απόφαση ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας 
της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,  

- της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης της ένταξης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με την 
ονομασία τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το FEAD/TEBA (ΑΔΑ: 62ΞΞ465Χ18-
Ε91),  

- της υπ' αριθμ.πρωτ. 25576/3251/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινή Υπουργική Απόφαση Σύστασης Αρχής 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ 1114/11-6-2015, τ.Β΄), 
ως ισχύει, 

- της υπ' αριθμ. πρωτ. 16905/4347/16.05.2016 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφασης 
«Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ισχύει,  

- της υπ’ αριθμ. Δ1/37664/12704/27.09.2019 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της αρ. 11664/Δ1/4275/22.02.2018 
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (ΥΟΔΔ 116), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 833/10.10.2019, 
τ. ΥΟΔΔ),  

- της υπ’ αριθμ. 35966/Δ1.12176/09.08.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 588/20.08.2019, τ. ΥΟΔΔ) περί διορισμού 
του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

- της υπ’ αριθμ. OIK.37768/Δ1/12605/09.08.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 672/31.08.2019, τ. ΥΟΔΔ) περί ορισμού 
του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ, 

- της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1310 οικ./03-08-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με θέμα: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ. ΕΒΥΣ) ΤΟΥ 
ΤΕΒΑ» (ΑΔΑ: ΨΝΑ2ΟΞ7Φ-9ΞΙ) 

- 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. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/10/2020 και ώρα 15.00, 
δηλαδή 35 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία αποστολής του εντύπου προκήρυξης 
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την ημέρα ημερομηνία μήνας έτος. 
 
Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
Α΄68/20.3.2020), όπως κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α΄/10.4.2020),: «1. Εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του 
αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η 
παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο 
ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 
προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση». 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης (περίληψη) απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 15/09/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της (ΕΕΕΕ).  
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
99309 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : http://teba.eiead.gr. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων  
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Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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. 
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: 

 η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΑ ΤΕΒΑ 1207οικ. / 15-09-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης 
(ΑΔΑΜ: ………………………), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτού. 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

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

  

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 δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους 
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έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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 έξι (6) 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 ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
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 μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, όπως την αγγλική, 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

13 

 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 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 
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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος III. 
 

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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 συμβάσεων. 

2. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν διαφημιστικές υπηρεσίες και μπορούν να 
επιλεγούν ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 261/1997 
(ΦΕΚ Α’186/23.9.1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
ν. 3688  (ΦΕΚ Α’ 163/5.8.2008). Οι προσφέροντες που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια 
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 «Υπηρεσίες 
επικοινωνίας -  Απαιτήσεις για παρόχους» και να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό (άρθρο 12 
παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163). Οι οικονομικοί φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική 
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επικράτεια μπορούν να προσκομίσουν ισοδύναμο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από 
αυτούς. 
3. Ενώσεις/κοινοπραξίες νομικών ή φυσικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, υπό την 
προϋπόθεση ότι ένας εκ των συμμετεχόντων να ασκεί διαφημιστικές υπηρεσίες σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου. 
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
6. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα (ως υπεργολάβος) σε 
περισσότερες της μιας προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού, άλλως απορρίπτονται 
όλες. 
7. Η ένωση που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζει την έκταση, 
το είδος συμμετοχής κάθε μέλους της, τον συντονιστή/εκπρόσωπό της ένωσης και να 
συμπληρώσει αντίστοιχα στην περίπτωση αυτή τα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ. 

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 συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 27.000,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ). 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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. 
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 τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
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 στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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),  
β) 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 Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
ζ) 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 αυτή αφορά:  

(i) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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(ii) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

(iii) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(iv) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (ζ) 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.Επίσης, αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν ο προσφέρων 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/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
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. 
ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Επισημαίνεται ότι η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται και 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 έχοντας υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
2.2.3.3  Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των 
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φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων 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,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.3959/2011, υπάρχουν 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Κατ’ εξαίρεση η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 
παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.  

 

2.2.3.6. 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. 
 
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. (γ) και 2.2.3.4 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). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

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

αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 

2.2.3.8. 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. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.4.1.  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν  δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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. 
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 ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη, (2017-2019, ήτοι τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 
2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί 
να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 

2.2.4.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (5 έτη) τουλάχιστον ένα (1) έργο 

αντίστοιχου αντικειμένου και ανάλογων απαιτήσεων, το οποίο καλύπτει  τουλάχιστον 3 
από τους παρακάτω τομείς: 

1. Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ. 
2. Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου και Λοιπού Προωθητικού και 

Ενημερωτικού    Υλικού. 
3. Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων. 
4. Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 
Η εκτέλεση συναφών συμβάσεων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. 
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Ως  αντίστοιχα έργα νοούνται:   
o Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων δράσεων επικοινωνίας. 
o Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

διαδίκτυο και Τύπο. 
o Παροχή υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας, διαδικτυακού 

μάρκετινγκ, διαχείρισης και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο και τα  κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης (social media). 

o Δημιουργικές εργασίες και παραγωγή έντυπου και προωθητικού υλικού. 
o Οργάνωση εκδηλώσεων. 
o Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (π.χ. tv & radio spots, internet banners, μακέτες 

καταχωρίσεων). 
Το σύνολο του προϋπολογισμού του/των έργου/-ων του υποψηφίου πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον στο 30% του προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης. Ο Πίνακας των 
κυριότερων υπηρεσιών/εργασιών  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο τμήμα - 
πεδίο του ΕΕΕΣ. 
 
 
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:  
 
Ένας Υπεύθυνος Έργου που θα διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:   

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) ως Υπεύθυνος 
διαχείρισης έργων (Project Manager) συναφών της παρούσας Διακήρυξης.  

 Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό και στη διαχείριση σχεδίων και δράσεων 
επικοινωνίας.  

  
Ένας Βοηθός Υπεύθυνου Έργου που θα διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα 
προσόντα:  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πενταετή (5ετή) ως Υπεύθυνος 
διαχείρισης έργων (Project Manager) συναφών με το αντικείμενο της παρούσας 
Διακήρυξης.  

 Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό και στη διαχείριση σχεδίων και δράσεων 
επικοινωνίας.  
 

Ομάδα Έργου, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη που θα διαθέτουν 
τετραετή (4) εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων στα ακόλουθα τουλάχιστον 
αντικείμενα. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται όλα τα μέλη να διαθέτουν εμπειρία σε όλα 
τα αντικείμενα αλλά αθροιστικά η Ομάδα έργου να έχει την κάτωθι εμπειρία:  

 προβολή, διαφήμιση, μάρκετινγκ και εν γένει επικοινωνία,  
 σχεδιασμό και  υλοποίηση σχεδίων δράσεων επικοινωνίας και οργάνωση ποικίλων 

μέσων επικοινωνίας και προβολής,  
 σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης,   
 σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών,  
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 παραγωγές υλικού προβολής και προώθησης,  
 δημιουργία και επιμέλεια κειμένων. 
 σχεδιασμό και οργάνωση εκδηλώσεων. 

 

2.2.4.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
 
Οι οικονομικοί φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» και να 
διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163).  
Για τους οικονομικούς φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό 
ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – 
μέλη καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της 
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από αυτούς.   
Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, 
τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1435:2009 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς) και να είναι αυτό που θα 
υλοποιήσει τις διαφημιστικές δράσεις.    

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

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής - δικαιολογητικά 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  
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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, 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 με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ,  το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
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 1.  
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.4). 
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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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 
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
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. 
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. 

 
Β. Αποδεικτικά μέσα μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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 τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 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. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. .   Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό 
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διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει 
η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
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κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005». 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
 
 
Γ. Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων επιλογής  

Γ.1 Απόδειξη καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1.(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 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 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. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο Επιμελητήριο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι νομίμως εξαιρούνται 
από την εν λόγω απαίτηση. 
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. 
 

Γ.2 Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.4.2. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
1. Εγκεκριμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για την τριετία 2017-2019, ήτοι 

τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 2019), εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην 

κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν υποβάλει 
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τους ισολογισμούς του έτους 2019 γίνονται δεκτά αποσπάσματα εγκεκριμένων οικονομικών 

καταστάσεων.  

2. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών του για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις καθώς και 

εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.  

3. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή 

κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

4. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.  

5. Ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων 

ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα: 

 Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει στον προσφέροντα 
την χρηματοοικονομική επάρκεια του, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει 
πράγματι στον προσφέροντα τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και περί της δέσμευσής του να 
θέσει αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του 
προσφέροντα καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα με το οποίο να αναλαμβάνει 
την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέρονται των αναγκαίων 
χρηματοοικονομικών πόρων καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική 
περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.  

 Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (εν ισχύ καταστατικό για τις Α.Ε και ΕΠΕ ΦΕΚ, 
εν ισχύ ΦΕΚ εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα).  

 Όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. 1 ) καλύπτει ο φορέας.  
 
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  

 

Γ.3. Απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.3. οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  
 
α. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα.  

β. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των αντίστοιχων έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά 

την προηγούμενη πενταετία, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το υπόδειγμα:Η 
παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

Α/
Α 
 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ (€) 
 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ
Α ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπο-
λογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ-
ΣΗΣ 
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(τύπος & 
ημερομηνία
) 

         

         

 
 
 
γ. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που 

αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο 
 Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ή φορέας του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ως 

στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή: Σύμβαση, Πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών ή/και Βεβαίωση εκτέλεσης έργου που συντάσσεται από την 
αρμόδια δημόσια αρχή. 

 Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: αντίγραφα 
ιδιωτικών συμφωνητικών με τον ιδιώτη και βεβαιώσεις των εταιριών για την 
εκτέλεση των έργων, από τα οποία να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του 
έργου και το οικονομικό του αντικείμενο. 

 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει υλοποιήσει το έργο ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται 
το ποσοστό συμμετοχής του. 

 
δ. Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του 

Υ.Ε) όπου θα περιγραφεί ο ρόλος του κάθε στελέχους στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης, θα 

δηλωθούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης του στο 

έργο, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

 
Ονοματεπώνυμο  
 

Επωνυμία Μέλους 
Ένωσης  

Θέση στην Ομάδα 
Έργου  

Αρμοδιότητες / 
καθήκοντα  

Δεξιότητες / 
Γνωστικό πεδίο  

Απασχόληση 
στο Έργο σε 
ανθρωπομήνες 

      

      

      

      

 
Ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:  
 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους 

της Ομάδας Έργου.  
 Στη 2η στήλη «Μέλους Ένωσης»: αναφέρεται σε ποιο από τα συμμετέχοντα μέλη της 

ένωσης απασχολείται το στέλεχος του υποψηφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ένωση 

προσώπων). 
 Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου (π.χ. Μέλος / Υπεύθυνος παραγωγών 
οπτικοακουστικού υλικού).  

 Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά 
καθήκοντα που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.  

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

28 

 

 Στην 5η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το γνωστικό 
πεδίο στο οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος. 

 Στην 6η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι 
ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση του 
υποψηφίου Ανδόχου.  

 
 
ε. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της 

προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας έργου (ΥΕ, Βοηθός ΥΕ και Μέλη ΟΕ), σύμφωνα με 

το Παράρτημα IV.  

Όλα τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, από 

κάθε ένα μέλος της ομάδας όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα 

βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή.  

Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα μέλη της Ομάδας Έργου του προσωρινού ανάδοχου δεν είναι 

μόνιμα στελέχη του, στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται επιπρόσθετα: - 

ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και - ότι αποδέχεται τους 

όρους του παρόντος διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των 

ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από τους υπογράφοντες (Υπεύθυνος Έργου, Βοηθός ΥΕ, 

Μέλη ΟΕ) αλλά μόνο η υπογραφή τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα 

οικονομικό φορέα. στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου τότε θα 

πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 

 
 
 

Περιγραφή τμήματος Έργου  
που προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο  

Επωνυμία Στοιχεία 
Επικοινωνίας 

Νόμιμοι 
Εκπρόσωποι 
Υπεργολάβου  
 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας  
 

     

     

 
Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
καταθέσει :  
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα 
του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα 

δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα 

της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό 

πρόσωπο πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομισθούν οι 

σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του 

υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το 

τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η 

ψηφιακή 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

29 

 

υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων 

αλλά μόνο η υπογραφή τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της 

παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό 

φορέα. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 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 χρησιμοποιούν υπεργολάβους, μόνο, εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. Επισημαίνεται ότι όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 

που θα προσκομισθούν από τα μέλη της Ομάδας Έργου και τους υπεργολάβους που θα 

αναλάβουν την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, πρέπει να έχουν ημερομηνία 

υπογραφής προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της υποβολής της προσφοράς. Γ.4. 

Απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Γ.4. Απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.4.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ Πιστοποίηση 
συμμόρφωσης με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ” ή αντίστοιχο, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.  
Για προσφέροντες, οι οποίοι δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό 
ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη ‐ 
μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της 
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.  
Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, 
ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης οφείλει να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1435:2009 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς) και να είναι αυτό που θα 
υλοποιήσει τις διαφημιστικές δράσεις. 
 
Δ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

  
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 σε αρμόδια αρχή (όπως ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (όπως γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου 
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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. 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.  

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις (άρθρο 83 ν. 4412/2016) 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.  

 

ΣΤ. 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. Ζ. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

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. 
  
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  

 Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών  προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρίσει, σε σχετικό 
πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για 
κάθε μία από αυτές, τους λόγους απόρριψης.  
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 Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα κριτήρια και 
τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.  

 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού:  

α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και  
β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της 
προκήρυξης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Κ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

 Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του 

έργου 
30% 

Α Βαθμός κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων και των 

ειδικών απαιτήσεων του έργου 
30% 

 Β: Πρωτοτυπία, διεισδυτικότητα και 

αποτελεσματικότητα  προτάσεων 
50% 

Β Πρωτοτυπία, διεισδυτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των δημιουργικών προτάσεων 
50% 

Γ Γ:   Αποτελεσματικότητα Οργάνωσης και Διοίκησης 

του έργου 
20% 

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   
100% 

Για τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Βαθμός κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών απαιτήσεων του 
έργου 
Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν:  

 Η κατανόηση και η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων των ειδικών απαιτήσεων του 
έργου, το οποίο αφορά το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΤΕΒΑ 
και ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου.  

 Η επιλογή/ προσδιορισμός των ομάδων - στόχου, στις οποίες απευθύνονται οι 
δράσεις  επικοινωνίας, η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς 
και οι προτάσεις προσέγγισης τους.  

  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Πρωτοτυπία, διεισδυτικότητα και αποτελεσματικότητα προτάσεων 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου θα αξιολογηθούν τα εξής:  

 Η τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του υποψηφίου και το πλαίσιο μέσα από 
το οποίο κατέληξε στη(ις) συγκεκριμένη(ες) πρόταση(εις) είτε σεναρίου είτε 
εικαστικών στοιχείων.  

 Η επιλογή του είδους των στοιχείων των δημιουργικών προσεγγίσεων.  

 Η σαφήνεια του επικοινωνιακού μηνύματος.  
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 Η ομοιογένεια και συνέργεια των προτεινόμενων επιλογών (ο βαθμός συνοχής 
μεταξύ των σεναρίων, των εικαστικών στοιχείων και της ταυτότητας που περιέχονται 
στις δημιουργικές  προτάσεις).  

 Η πρωτοτυπία και διεισδυτικότητα των δημιουργικών επιλογών σε ό,τι αφορά τα 
συνθήματα, το σενάριο, το ύφος και γενικότερα το περιεχόμενο των εικαστικών 
προσεγγίσεων.  

  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: Αποτελεσματικότητα Οργάνωσης και Διοίκησης του έργου  
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου  κριτηρίου, θα αξιολογηθεί το σύστημα οργάνωσης και 
συνοχής της ομάδας έργου,  η περιγραφή του Σχήματος Διοίκησης του Έργου λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα του και ειδικότερα:  

 τη  δομή, σύνθεση, ρόλους/ αρμοδιότητες των μελών της ομάδας – έργου,  

 τη συνοχή, συνεργασία, συμπληρωματικότητα των μελών της ομάδας – έργου, και  

 τη συσχέτιση μελών της Ομάδας Έργου με συγκεκριμένες δράσεις της Σύμβασης. 
 
 

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά και τα στοιχεία που προσδιορίζονται σε αυτή είναι 
δεσμευτικά για τον υποψήφιο, εφόσον επιλεγεί.  
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 

Για τη βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  
Α. Για κάθε τεχνική προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων 
κριτηρίων. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία 
για κάθε επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται από 100 έως 130 βαθμούς, όπως ορίζεται 
παρακάτω:  

ις που καλύπτονται ακριβώς όλες οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης (υποχρεωτικές),  

απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 
Η βαθμολόγηση οποιουδήποτε επιμέρους κριτηρίου των ομάδων με τιμή κατώτερη των 100 
βαθμών (ήτοι που δεν καλύπτει ή παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.  
Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας 
του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στρογγυλοποιείται στα 
2 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, 
ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω).  
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων. Το άθροισμα των 
βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ), ο 
οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  
ΑΒΤΠ = (Κ1 x Σ1) + (Κ2 x Σ2) + (Κ3 x Σ3)  
Όπου  
ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  
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Κ1, K2 και K3: η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Α , Β και Γ 
σε κλίμακα 0-130 και  
Σ1,Σ2 και Σ3: οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων 
Α Β και Γ, αντίστοιχα.  
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον τύπο:  
ΑΒΤΠ  x 100 = ΤΒΤΠ 
ΑΒΤΠmax  
όπου  
ΤΒΤΠ : o Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς,  
ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου και  
ABTΠmax: η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του καλύτερου τεχνικά 
υποψηφίου.  
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), εφόσον απαιτείται, 
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
Β. Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές 
και δεν θα απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, 
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ.  
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 
ως εξής:  
OΠ min x 100 =ΤΒOΠ 
OΠ 
όπου  
ΤΒΟΠ : ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς  
ΟΠ min : η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη  
ΟΠ : η Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου  
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 
μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 
Τ.Β.Ο.Π.= 100).  
Γ. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων δεν θα 
ληφθεί υπόψη η αυτόματη κατάταξη του Συστήματος, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ο 
ακόλουθος τύπος για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού (ΣΒ) της προσφοράς:  
ΣΒ = {(0,80*ΤΒΤΠ) + (0,20*ΤΒΟΠ)}  
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, βάσει των ανωτέρω.  
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που κάποια οικονομική προσφορά κριθεί ασυνήθιστα 
χαμηλή σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον 
αντίστοιχο οικονομικό φορέα να εξηγήσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 313 του 
Ν.4412/2016, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης, την τιμή της οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται εάν 
τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής. Η προσφορά θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή εάν η προσφερόμενη τιμή είναι 
χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 20% από τη διάμεσο των οικονομικών προσφορών προς 
αξιολόγηση. Η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή που προκύπτει όταν τοποθετηθούν οι 
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οικονομικές προσφορές κατά αύξουσα σειρά. Στην περίπτωση που το πλήθος των 
οικονομικών προσφορών είναι μονός αριθμός, υπάρχει μια μεσαία τιμή. Στην περίπτωση 
που το πλήθος των οικονομικών προσφορών είναι ζυγός αριθμός, υπάρχουν δύο μεσαίες 
τιμές, οπότε η διάμεσος προκύπτει ως ο μέσος όρος αυτών.  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά κατηγορία δράσεων.  
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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
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υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 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 μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται 
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με βάση τις οδηγίες – ανακοινώσεις που είναι ανηρτημένες στον 
ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26
cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34
86624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
της παρούσας Διακήρυξης και του Παραρτήματος I αυτής, και να περιγράφεται  πώς  
ακριβώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  
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Περιλαμβάνει, ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική 
προσφορά τους και υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ  της παρούσας διακήρυξης (σε 
συμπιεσμένη μορφή και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf). 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Στον υποφάκελο με την τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 
Α. Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου  
  
Περιλαμβάνονται:  
  

 Συνοπτική παρουσίαση της προσέγγισης του έργου, σε σχέση με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του και ειδικότερα αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών 
απαιτήσεων του έργου και ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου  

 Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τους στόχους επικοινωνίας και  τα κοινά- στόχος. Ειδικότερα, 
αποτυπώνεται ποια θα είναι η προσέγγιση για την επιλογή/ προσδιορισμό των 
ομάδων - στόχου στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις  επικοινωνίας, η παρουσίαση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και οι προτάσεις προσέγγισης τους  

 Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και επιμέρους 
εργασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου και 
παρουσίαση προτάσεων προσέγγισης για όλες τις δράσεις.  

 
Β. Για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας, διεισδυτικότητας και αποτελεσματικότητας των 
προτάσεων οι υποψήφιοι υποβάλλουν «πακέτο» ενδεικτικής πρότασης δημιουργικών 
προτάσεων και παραγωγών για τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, καθώς και για διαδικτυακή προβολή με στόχο την ανάδειξη των παρεμβάσεων 
και του οφέλους του ΤΕΒΑ. 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν μία τουλάχιστον ολοκληρωμένη ενδεικτική 
πρόταση για τις παρακάτω παραγωγές ως εξής::  
  
1. Εικονογραφημένο προσχέδιο σεναρίου (story board) για ενημερωτικό video διάρκειας 4 
λεπτών. 
2. Εικονογραφημένο προσχέδιο σεναρίου (story board) για σύντομη ταινία (video spot) 
διαφημιστικής προβολής στην τηλεόραση, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων. 
3. Σενάριο εκφώνησης για ηχητικό σποτ διαφημιστικής προβολής στο ραδιόφωνο, διάρκειας 
περίπου 35 δευτερολέπτων. 
4. Μακέτα καταχώρισης για τα έντυπα ΜΜΕ. 
5. Μακέτα καταχώρισης (banner) για διαφημιστική προβολή σε διαδικτυακά μέσα με τη 
μορφή 
graphic interchange format (gif). 
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6. Μία ενδεικτική πρόταση infographic ενημερωτικού και απολογιστικού χαρακτήρα που θα 
αξιοποιηθεί στο site και τα social media του Ε.Π. 
7. Ενδεικτική πρόταση προωθητικής ενέργειας στα social media. 
 
 
Γ. Οργάνωση και διοίκηση έργου  
  
Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία Οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, την 
καταλληλότητα των προσόντων και της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου για την 
εκτέλεση του έργου.   
  
Στο τμήμα αυτό της προσφοράς, παρουσιάζονται από τον Προσφέροντα:  

 Η δομή, η σύνθεση, οι ρόλοι/ αρμοδιότητες των μελών της ομάδας – έργου   

 Η συνοχή, συνεργασία, συμπληρωματικότητα των μελών της ομάδας – έργου καθώς 
και   

 η συσχέτιση των μελών της Ομάδας Έργου με συγκεκριμένες δράσεις της Σύμβασης.  
  
Τα  στοιχεία  που  θα  περιλαμβάνονται  στην  Τεχνική Προσφορά  πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο   αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο 
Προσφέρων έχει κατανοήσει το αντικείμενο της σύμβασης που  καλείται  να  αναλάβει ενώ 
πρέπει να προτείνει κατάλληλο οργανωτικό  σχήμα και κατάλληλα διαθέσιμο προσωπικό, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του 
έργου  
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για 
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει 
σε συνοδευτικό πίνακα με την επεξήγησή τους.  
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 
ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν εισήγησης της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης των προσφορών.    
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V  της διακήρυξης:  
Δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η 
οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική 
προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
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 που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3.1.1. της παρούσας, 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  
 
 

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. 
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 είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

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: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. 
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(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 ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ 
της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (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: 
 

o Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική 
Προσφορά» την 02/11/2020  και ώρα 11.00 π.μ. 
 

o Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) η Επιτροπή Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών αντίστοιχα, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 2.3.1. και 2.3.2. της παρούσας. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,  στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση (μέσω του 
πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ).. 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι των  
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν είχαν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών 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 να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με την 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 
Αξιολόγησης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου.  
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ 
αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα  
(10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
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διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά, τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ως άνω προθεσμίας αίτημα 
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών  και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν.4412/16, ως ισχύει, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
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. 
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 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 
13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84/13.4.2020), όπως κυρώθηκε:  
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί 
να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση 
κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 
αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των 
απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο 
ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) 
εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία 
διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης.   
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, 
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο 
σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, 
απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 
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προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση 
της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 
της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, 
κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του 
ν. 4412/2016.  
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί 
εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 
ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία». 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά,, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016,  
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση.  
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
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 προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, 
δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
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της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της 
βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και 
των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 
του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που 
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης 
ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.  
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 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 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 αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

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  Αξιολόγησης. Επίσης, αν 
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διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
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’ του ν. 4412/2016. 
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. 
Για ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου και δεν 
περιλαμβάνονται στις ενδεικτικές εργασίες του Παραρτήματος Ι της παρούσης, καθώς δεν 
είναι γνωστές στην παρούσα φάση, ο ανάδοχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

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 
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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 και θα λάβει την έγκριση αυτής.  
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 2.2.5.2 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 ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας 
ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

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 για έκαστο τμήμα, 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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
 
5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με εξόφληση του 100% της αξίας του 
τιμολόγιου που εκδίδεται κάθε φορά που θα γίνεται τμηματική παράδοση των υπηρεσιών 
και που αντιστοιχεί στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων όπως προκύπτουν από την υλοποίηση έκαστης φάσης του έργου, όπως 
συμφωνείται με την Αναθέτουσα Αρχή, τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 
παραλαβής και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
από τον Ανάδοχο, ως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 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.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή), για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
ε) 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, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 
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.  Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας των τμηματικών 
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 συμβάσεων 
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Παρακολούθηση της 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 στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 οργάνου του ν.4412/16, 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 
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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 η 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 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την  αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (βλ. κατωτέρω), η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο 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. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης της 
Σύμβασης ορίζονται στο Παράρτημα Ι.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως το 
αργότερο την 31.12.2022. 
6.2.2. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή 
του συνόλου της σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της σύμβασης. 
6.2.3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται χωρίς τροποποίηση του 
οικονομικού αντικειμένου μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις. 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 και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 5 και 11 περ. δ’ του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 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 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. 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:  
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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 του ν. 4412/2016.  
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 (άρθρο 219) 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 1. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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.  
 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
6.5.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων. 
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6.5.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.   
6.5.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 
 

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το ΤΕΒΑ, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

Ι. Την εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. ΕΒΥΣ, καθώς και το σχεδιασμό 
και κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εντός 
ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΙΙ. Την υλοποίηση του συνόλου ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, όπως θα 
προκύψουν από το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων, που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ενότητες - δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα τους: 

 Δράση 1: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ  

 Δράση 2: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Δράση 3: Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων  

 Δράση 4: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού 
και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού 

 

ΤΟ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Π. ΕΒΥΣ) 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις που 
αφορούν στη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων και βασικών υλικών 
αγαθών, ενώ στηρίζει και με Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων  

Το Ταμείο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγει επίσης την αμοιβαία μάθηση, τη 
δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς 
τους απόρους.  

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. ΕΒΥΣ), το οποίο έχει 
εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας, καλύπτοντας 
άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 57 Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι, που 
ανέρχονται σε 450.000 (περίπου 250.000 οικογένειες), επιλέγονται σύμφωνα με 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, υποστηρίζεται η 
παροχή/διανομή βασικών αγαθών:  

1. Τρόφιμα  
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Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπουργικής 
Απόφασης, παρέχονται τρόφιμα, τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζει η κάθε Κοινωνική Σύμπραξη.  

2. Βασική Υλική Συνδρομή  

Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπουργικής 
Απόφασης δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, 
ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, σχολικά είδη κα., τα οποία, επίσης, διανέμονται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει η κάθε Κοινωνική Σύμπραξη.  

3. Συνοδευτικά Μέτρα   

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, παρέχονται 
Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.  

Ως Συνοδευτικά Μέτρα νοούνται δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση, 
ενσωμάτωση και επανένταξη των ωφελούμενων, τα οποία, ενδεικτικά, είναι τα εξής:  

o Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών 
σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα). 

o Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής) 

o Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού 

o Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες 
κλπ). 

o Κοινωνικά φροντιστήρια που παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς 
και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους. 

o Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 
παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια). 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ε.Π. http://teba.eiead.gr/ 

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», 
προβλέπονται μια σειρά υποχρεώσεων για τη Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις του Επικοινωνιακού Οδηγού του 
Προγράμματος. 

Σκοπός του Επικοινωνιακού Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του 
ΤΕΒΑ στην Ελλάδα.  

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία και 
περιλαμβάνει:  

1.Την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων των 
έργων ως 
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προς την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του ΤΕΒΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/341.  

2. Τις οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας του Ε.Π. και των 
παρεμβάσεων του Ταμείου στη χώρα.  

Θεσμικό πλαίσιο  

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός εξειδικεύει το εξής θεσμικό πλαίσιο:  

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και 
τους Συμπληρωματικούς αυτού: (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014, αριθ. 1255/2014  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 463/2014 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2014  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/341 της Επιτροπής της 20ης Φεβρουαρίου 
2015  

 

Στόχοι Δημοσιότητας και Επικοινωνίας  

Η στόχευση Δημοσιότητας και Επικοινωνίας περιλαμβάνει:  

Α. Εξασφάλιση της διαφάνειας και της ευρείας διάδοσης του Ε.Π. ΕΒΥΣ, καθώς και των 
δράσεων του και των δυνατοτήτων που συνεπάγεται το Πρόγραμμα, απέναντι:  

 Στις Κοινωνικές Συμπράξεις του ΤΕΒΑ.  

 Στους δυνητικούς ωφελούμενους των δράσεων του Ε.Π.  

 Στις εμπλεκόμενες με το πρόγραμμα περιφερειακές και τοπικές αρχές.  

 Στους κοινωνικούς εταίρους και τις δομές αλληλεγγύης των πολιτών.  

 Στους σχετιζόμενους οικονομικούς κύκλους, παραγωγούς και εμπόρους τροφίμων 
και λοιπών βασικών αγαθών.  

Β. Πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το ΤΕΒΑ και 
πρόσκληση για συνέργεια και πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του. 

 

Κοινά Στόχος  

Τα κοινά στόχος για την επικοινωνία του Ε.Π. ΕΒΥΣ είναι: 

 Ωφελούμενοι και δυνητικά ωφελούμενοι 

 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση των έργων του ΤΕΒΑ - Κοινωνικές Συμπράξεις 

 Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές 

 Οι επαγγελματικές και κλαδικές οργανώσεις του τομέα των τροφίμων και βασικών 
υλικών αγαθών 

 Κοινωνικοί εταίροι 

 Διαμορφωτές κοινής γνώμης & ΜΜΕ 
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 Ευρύ κοινό 

 

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη 
του το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας και την υποχρέωση εφαρμογής της ταυτότητας 
επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό του Ε.Π.  

 

Το Έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα: 

 

Ι. Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης, την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το 
Ε.Π. ΕΒΥΣ, χρονικά κατανεμημένο και κοστολογημένο, με τεκμηριωμένη την 
αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις 
ομάδες κοινού - στόχου (target groups). 

Το Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης θα δομηθεί σε 2 κύριες φάσεις ως 
εξής: 

 Α’ Φάση: από την υπογραφή της Σύμβασης και έως το τέλος του 2021, που αφορά 
σε γενική επικοινωνία, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, αλλά και εκδηλώσεις, με την οποία 
ενημερώνεται η κοινή γνώμη για το είδος, τους στόχους και το εύρος των 
παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. ΕΒΥΣ.  

 Β’ Φάση: το 2022 και έως τη λήξη της Σύμβασης, που αφορά σε εξειδίκευση της 
επικοινωνίας με την προβολή απολογιστικών στοιχείων τόσο στο σύνολο της χώρας, 
όσο και εξειδικευμένα σε επιμέρους περιοχές και Περιφέρειες, μέσω ενημερωτικού 
υλικού, ενημερωτικών εκδηλώσεων και αξιοποίηση ΜΜΕ. 

Η προβολή στα Social Media και το διαδίκτυο θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου, προκειμένου να υπάρχει διαρκής παρουσία και προβολή των παρεμβάσεων, των 
επιμέρους εκδηλώσεων και δράσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για το ΤΕΒΑ. 

Στο Σχέδιο Δράσεων θα πρέπει να καθορίζονται και να αποσαφηνίζονται οι επικοινωνιακοί 
στόχοι, η δημιουργική προσέγγιση, το επικοινωνιακό μίγμα, τα μέτρα και τα εργαλεία 
πληροφόρησης, η οργανωτική προετοιμασία και ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητάς τους, το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή του προϋπολογισμού στις 
επιμέρους ενέργειες. 

Το Σχέδιο Δράσεων, που θα έχει ορίζοντα έως τη λήξη της Σύμβασης, εγκρίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και εφαρμόζεται σταδιακά με βάση την εξειδίκευσή του, που προκύπτει 
από αναλυτικές προτάσεις υλοποίησης ενεργειών που υποβάλλονται κατά περίπτωση από 
τον Ανάδοχο για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Ανάδοχο την αναθεώρηση του 
Σχεδίου Δράσεων σε τακτά διαστήματα ώστε να εξειδικεύει και να προσδιορίζει τις 
επιμέρους ενέργειες ως προς το είδος τους, τον προϋπολογισμό και το χρόνο υλοποίησής 
τους 
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ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Π., καθώς και να τις εγκρίνει σε οριστικό και τελικό στάδιο, 
σύμφωνα με στόχους και προτεραιότητες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη 
χρονική στιγμή έναρξης του Έργου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

- Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφής της Σύμβασης 

- Αναθεωρήσεις Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με βάση τις 
κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της απαίτησης. 

 

ΙΙ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και έως το τέλος της διάρκειάς της, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υλοποίηση και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Σχεδίου 
Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε επιμέρους ενέργεια -και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από 
τον ίδιο ή και από τρίτους- αναλυτική Πρόταση Υλοποίησης για το περιεχόμενο, το στόχο, 
το χρόνο, το στοχοθετούμενο κοινό, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τις προδιαγραφές 
και το κόστος. 

Οι βασικές κατηγορίες Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

 

Δράση 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Η Δράση 1 περιλαμβάνει την προβολή των υλικών που θα παραχθούν για την ενημερωτική 
εκστρατεία σε Εθνικά και περιφερειακά έντυπα ΜΜΕ, τηλεόραση και ραδιόφωνο μέσω 
αγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου, σύμφωνα πάντα με τους επικοινωνιακούς 
στόχους, τα στοχοθετούμενα κοινά και την εξέλιξη του Ε.Π. ΕΒΥΣ 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής ο ανάδοχος θα κάνει συνδυαστική χρήση αποτελεσματικών 
Μέσων -εθνικών και περιφερειακών- για την προβολή του Ε.Π., ενώ επισημαίνεται ότι η 
διαμόρφωση του πλάνου μέσων–media plan και η κατανομή του ποσοστού της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ΜΜΕ, θα είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 (Α΄186/23.09.1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η κατανομή του προϋπολογισμού του πλάνου μέσων–media plan συνοψίζεται, ενδεικτικά 
και όχι δεσμευτικά, στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΜΕ 

% 

Προϋπολογισμού 

1 Τηλεόραση 70% 

2 Ραδιόφωνο 18% 
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3 Έντυπα (Εφημερίδες – Περιοδικά κλπ.) 12% 

 

Το Media Plan θα πρέπει να: 

 είναι χρονικά κατανεμημένο και με ποσοστιαία κατανομή των μέσων, 

 επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό media mix διατηρώντας το κόστος σε επιθυμητά 
επίπεδα, 

 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων ή του τόπου (ποιοτικά και ποσοτικά 
κριτήρια) και της αποτελεσματικότητας τους, 

 περιγράφει τον τρόπο επιλογής και προσέγγισης των ομάδων-στόχου, 

 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής του χρόνου και της διάρκειας προβολής, 

 περιέχει ανάλυση των εργαλείων μέτρησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων 
επικοινωνίας, 

 περιλαμβάνει το κόστος προβολής-ανάλυση προϋπολογισμού, 

 περιγράφει τα παραδοτέα. 

 

Το Media Plan θα περιλαμβάνει, για κάθε μέσο, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α. Για την προβολή στα έντυπα μέσα (εφημερίδες –περιοδικά): την επωνυμία του μέσου, 
τις διαστάσεις της καταχώρησης (σε cm), τον αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό 
κόστος/εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό συνολικό κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, 
το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη 
διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια αναγνωσιμότητα του μέσου (για όσα έντυπα 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

β. Για την προβολή στο ραδιόφωνο: την επωνυμία του μέσου, τη διάρκεια του σποτ (σε 
sec), τον αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό κόστος/εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό 
συνολικό κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό 
κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια ακροαματικότητα 
του μέσου (για όσα μέσα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

γ. Για την προβολή στην τηλεόραση: την επωνυμία του μέσου, τη διάρκεια του σποτ (σε 
sec), τον αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό κόστος/εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό 
συνολικό κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό 
κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια θεαματικότητα του 
μέσου (για όσα μέσα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

Οι τιμοκατάλογοι θα είναι θεωρημένοι από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση μέσων που 
δεν προβλέπεται η θεώρησή τους από Δ.Ο.Υ. θα προσκομιστούν τιμοκατάλογοι που θα 
φέρουν έτος αναφοράς ή χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών, ημερομηνία υπογραφής, 
σφραγίδα του νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκει το μέσο και υπογραφή από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέσου. 

Από το προτεινόμενο πλάνο Μέσων και το εκτιμώμενο κόστος της εκάστοτε ενέργειας 
προβολής στα ΜΜΕ, θα πρέπει να προκύπτει ανά κατηγορία ΜΜΕ η μέση ελάχιστη έκπτωση 
επιτυγχανόμενη από τον ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 
την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
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Το τελικό media plan για τα ΜΜΕ θα οριστικοποιείται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 
Αρχή και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής του έργου. 

Σημειώνεται, ότι το αίτημα για τροποποίηση του πλάνου μέσων σε οποιονδήποτε χρόνο, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής και ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της διάταξης (παρ.6, άρθρο 27 του ν.3166/2003) που 
αφορά στην υποχρέωση εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών που αναλαμβάνουν την 
παροχή προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός 
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου1 του ν.3021/2002, υπηρεσιών σχετικά με την 
καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά, αντίστοιχα, μέσα ενημέρωσης κάθε 
είδους διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, να υποβάλλουν στη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα, Αναλυτική 
Κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο 
έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ΄ υπόδειξη ή 
εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
μήνα. Η υποχρέωση ενημέρωσης περιλαμβάνεται στους όρους της συμβάσεως που 
καταρτίζεται μεταξύ των διαφημιστικών εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η μη τήρηση του όρου αυτού για περισσότερες από δύο φορές, 
διαδοχικές ή μη, στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση 
του Αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού 
πλάνου μέσων-media plan για τα ΜΜΕ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποστολή των 
εντολών μετάδοσης και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (video spots, ηχητικών 
spots), καθώς και των εντολών δημοσίευσης της έντυπης καταχώρισης στα επιλεγμένα μέσα 
προβολής. Επίσης, αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του 
προγράμματος προβολής και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 
κάθε μέσο προβολής, όπως περιγράφονται στα παραδοτέα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (MEDIA PLAN), ανά φάση υλοποίησης: 

- Πρόταση Πλάνου Μέσων 

- Τελικό πλάνο Μέσων, μετά την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή 

Το κάθε πλάνο Μέσων θα φέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο 
αντικείμενο του έργου. 

Β. Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης Πλάνου Μέσων, η οποία, ανά φάση υλοποίησης, θα 
περιλαμβάνει: 

- Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 
παραστατικών των μέσων.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου εκάστου μέσου (εκτός των έντυπων μέσων), 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα καταρτισθεί από την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα 
πιστοποιούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της μετάδοσης.  
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- Για την προβολή στην τηλεόραση: Αναφορά ροής μετάδοσης των μηνυμάτων (με 
ημερομηνία και ώρα μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο έκαστου μέσου. 

- Για την προβολή στο ραδιόφωνο: Αναφορά ροής μετάδοσης ηχητικών μηνυμάτων (με 
ημερομηνία και ώρα μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο έκαστου μέσου. 

- Για την προβολή στον Τύπο (εφημερίδες - περιοδικά) : 2 αντίγραφα όλων των εφημερίδων 
ή περιοδικών στα οποία έγινε η καταχώριση.  

Τα Παραδοτέα της υλοποίησης Πλάνου Μέσων πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Δράσης 1. 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή 
(1 αντίγραφο). 

 

 

Δράση 2: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

Η Δράση 2 περιλαμβάνει τη διαφημιστική παρουσία στο διαδίκτυο και την ενεργή 
δραστηριοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι προβολή στο 
διαδίκτυο και στα social media θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 
προκειμένου να υπάρχει διαρκής παρουσία και προβολή επιμέρους εκδηλώσεων και 
δράσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για το ΤΕΒΑ. 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί: 

- Σχεδιασμός Στρατηγικής Περιεχομένου για κάθε είδος Μέσου και προτεινόμενο πλάνο 
προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικές καμπάνιες, διαδραστικές ενέργειες), που θα 
συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής 

-  Digital Media Plan που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής 
προβολής του ΤΕΒΑ σε διαδικτυακά μέσα και στα social media, ανά φάση επικοινωνίας ή/και 
σημαντικά γεγονότα. 

- Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Με βάση τη Στρατηγική Περιεχομένου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό πλάνου 
μέσων - digital media plan με τεκμηρίωση του κόστους και του μέσου που κάθε φορά 
επιλέγεται.  

Το digital media plan θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: την επωνυμία του 
μέσου, τις διαστάσεις της καταχώρησης (σε pixels) όπου απαιτείται, τον αριθμό 
εκτιμώμενων εμφανίσεων (impressions), το συνολικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), καθώς 
και τη διάρκεια προβολής. 

Η κατανομή του προϋπολογισμού του πλάνου μέσων – digital media plan συνοψίζεται, 
ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, στον παρακάτω πίνακα: 

 

 % 
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ΜΕΣΟ Προϋπολογισμού 

1 On line Media - Display Ads 85% 

2 Social Media 15% 

 

Το τελικό πλάνο για την προβολή στα διαδικτυακά μέσα και τα social media, θα 
οριστικοποιείται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα εγκρίνεται από την 
Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής του έργου. 

Σημειώνεται, ότι το αίτημα για τροποποίηση του digital media plan σε οποιονδήποτε χρόνο, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής και ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του πλάνου για 
την προβολή στα διαδικτυακά μέσα και τα social media (digital media plan), ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την αποστολή των εντολών μετάδοσης και του σχετικού οπτικοακουστικού 
υλικού (video spots, gif καταχώρισης κλπ.), καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 
υλοποίησης του προγράμματος προβολής και την παρακολούθηση της προβολής και τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από κάθε μέσο προβολής, όπως 
περιγράφονται στα παραδοτέα. 

Σε ότι αφορά στην παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη 
δημιουργία λογαριασμών στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως 
ενδεικτικά Facebook, Twitter, You Tube, Instagram και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 
Αρχή, τη διαχείρισή τους με:  

o επιμέλεια δημιουργικού και αναρτήσεων πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου 
συνδυαστικά και με το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου,  

o διενέργεια διαδραστικών προωθητικών ενεργειών, τουλάχιστον μία ανά εξάμηνο, 
π.χ. διαγωνισμοί με έπαθλα.  

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προβολής στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τη βελτιστοποίηση της, θα γίνεται καταγραφή των ενεργειών, της απήχησης 
και στατιστικών στοιχείων σε 2μηνιαία βάση και θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται 
Έκθεση Απολογισμού στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, στο πλαίσιο της Δράσης θα σχεδιαστεί το e-NewsLetter του Ε.Π. ΕΒΥΣ. Επιλεγμένα 
θέματα ανά 4μηνο θα συγκροτούν το  e-NewsLetter, το οποίο θα αποστέλλεται σε λίστα 
αποδεκτών, ομαδοποιημένη γεωγραφικά, θεματικά κλπ. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατάρτιση mailing list για στοχευμένη προώθηση του e-
NewsLetter, θα δημιουργήσει και θα αποστείλει το πρώτο και στο πλαίσιο αυτό θα 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, στη δημιουργία, διαχείριση και 
αποστολή των e-NewsLetter στη συνέχεια. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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Α. Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων – DIGITAL MEDIA PLAN, ανά φάση υλοποίησης 

- Πρόταση Πλάνου Μέσων 

- Τελικό πλάνο Μέσων, μετά την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή 

Το κάθε digital media plan θα φέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο 
αντικείμενο του έργου. 

Β. Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης Πλάνου Μέσων, η οποία, ανά φάση υλοποίησης, θα 
περιλαμβάνει: 

- Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 
παραστατικών των μέσων.  

- εκτυπωμένη αναφορά (report) με τα παρεχόμενα impressions από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που έκανε το «serving» της διαφήμισης, 

- ενδεικτικές εκτυπωμένες απεικονίσεις όλων των banners της καταχώρισης, όπως θα 
εμφανιστούν στα website και τα social media. 

Τα Παραδοτέα της υλοποίησης Πλάνου Μέσων πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο το 
αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Δράσης 2. 

Γ. 2μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη λειτουργία των Λογαριασμών ανά Μέσο 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

Δ. Ένα (1) e-Newsletter (επιμέλεια κειμένων, mailing list και στοιχεία αναγνωσιμότητας) 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή 
(1 αντίγραφο). 

 

 

Δράση 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Η Δράση 3 περιλαμβάνει σχεδιασμό και διοργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, Ημερίδων και Συνεδρίων που θα παρουσιάσουν το Ε.Π. ΕΒΥΣ, την πορεία 
υλοποίησής του και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων του ΤΕΒΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Συνέδριο για το ΤΕΒΑ στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 

 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και Ημερίδες στις Περιφέρειες  

 Συνεδριάσεις Εθνικού Δικτύου Συντονισμού 

Ο ακριβής προγραμματισμός των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα τις ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης του έργου, ενώ δύναται να αναθεωρείται με βάση τις εξελίξεις στην 
υλοποίησης του Ε.Π. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ο Ανάδοχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε διοργάνωσης και 
σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ενδεικτικά καλείται να αναλάβει:   

 Ανάπτυξη δημιουργικού της εκδήλωσης και προσαρμογές. 
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 Διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει όλη την 
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, όπως βήμα ομιλητή, πάνελ ομιλητών, 
μικροφωνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό προβολής παρουσιάσεων, φωτισμό, 
γραμματειακό εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη, back drop όπου απαιτηθεί. 

 Διασφάλιση επαρκούς προβολής της εκδήλωσης από τα ΜΜΕ (Σχεδιασμός και 
μέριμνα για τη λειτουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης στα ΜΜΕ και 
φορείς). 

 Δημιουργία και Διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών. 

 Αποστολή ηλεκτρονικών Προσκλήσεων και Follow up των προσκεκλημένων που θα 
παραστούν στην εκδήλωση, κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων. 

 Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και φιλοξενίας εισηγητών και συμμετεχόντων, όπου 
απαιτείται, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης. Η στελέχωση της Γραμματείας 
θα γίνει από στελέχη του Αναδόχου τα οποία θα παρευρίσκονται στο χώρο 
διοργάνωσης καθ’ όλη τη διάρκειά της, εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη εξέλιξη, την 
οργάνωση και το συντονισμό των εργασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση των 
παρευρισκόμενων (εγγραφές, μεταφορά κινητού μικροφώνου, διανομή υλικού στους 
παρευρισκόμενους, παρουσιολόγιο συμμετοχής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
διανομή βεβαιώσεων συμμετοχής κ.α.). 

 Διαχείριση ερωταπαντήσεων μέσω συστήματος όπως slido, eventora ή άλλου 
αντίστοιχου. 

 Κάλυψη της εκδήλωσης με φωτογράφιση, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση (όπου 
απαιτηθεί). 

 Απομαγνητοφώνηση της εκδήλωσης, καταγραφή και έκδοση πρακτικών (όπου 
απαιτηθεί). 

 Αξιολόγηση Εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες. 

 Διερμηνεία στην αγγλική ή και στη Νοηματική όπου απαιτηθεί.  

 

Ο Ανάδοχος, με βάση τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα υποβάλει για κάθε 
επιμέρους εκδήλωση αναλυτική Πρόταση Υλοποίησης για το περιεχόμενο, το χρόνο, τον 
τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τις προδιαγραφές και το κόστος. 

Ενδεικτικό υλικό εκδηλώσεων  

o Ηλεκτρονικές ή/και έντυπες προσκλήσεις  

o Ηλεκτρονικό ή/και έντυπο Πρόγραμμα  

o Folder και μπλοκ σημειώσεων 

o Συνεδριακά ID card holders εκτυπωμένα με την οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης 

o Banners αυτοστήρικτα (roll ups) διαστάσεων 0,90Χ2,00 και 1,50Χ2,00 με τετράχρωμη 
εκτύπωση (κατ’ ελάχιστο 2τμχ ανά εκδήλωση). 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Απολογιστική Έκθεση για κάθε ενημερωτική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει αναλόγως: 

- Εικαστική ταυτότητα εκδήλωσης (Μακέτες για Προσκλήσεις, Πρόγραμμα, Banners, 
Backdrop κ.α.)  

- Παραγωγές/Εκτυπώσεις υλικού εκδήλωσης  

- Φωτογράφιση και Βιντεοσκόπηση, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών εκδήλωσης (εφόσον 
απαιτηθούν) 

- Αξιολόγησης εκδήλωσης 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή 
(1 αντίγραφο). 

 

 

Δράση 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Η Δράση 4 περιλαμβάνει το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού για την 
προβολή στα ΜΜΕ, ενημερωτικών εντύπων και προωθητικού υλικού με ενιαία εικαστική 
ταυτότητα, όπως ενδεικτικά: 

1. Οπτικοακουστικό υλικό 

- γενικό video (διάρκειας περίπου 3 λεπτών) με την παρουσίαση των στόχων και την 
προβολή των αποτελεσμάτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των παρεμβάσεων 
Ε.Π. ΕΒΥΣ, από το οποίο θα παραχθεί και σειρά σύντομων video (cut versions) 20 – 25’’ για 
την προβολή στα social media. 

- 2 τηλεοπτικά spot (διάρκειας 30-35’’) για την τηλεοπτική καμπάνια 

- 2 ραδιοφωνικά spot (διάρκειας 30-35’’) για την ραδιοφωνική καμπάνια 

2. Υλικό προβολής στο Διαδίκτυο 

-  web banners σε μορφή GIF που θα παραδοθούν σε όλες τις απαιτούμενες διαστάσεις με 
βάση το digital media plan  

-  τέσσερα (4) video 20 – 25’’ για την προβολή στα social media επιμέρους εκδηλώσεων, 
απολογιστικών στοιχείων και θεματικών παρεμβάσεων 

- Infographics για την παρουσίαση ενημερωτικών και απολογιστικών στοιχείων στην 
ιστοσελίδα και τα social media 

- template για e-Newsletter   

3. Έντυπο ενημερωτικό και προωθητικό υλικό 

- Γενικό ενημερωτικό έντυπο του Ε.Π. ΕΒΥΣ 

- 13 Ενημερωτικά έντυπα για τις παρεμβάσεις και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΤΕΒΑ 
στις Περιφέρειες 
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- Πολυσέλιδο Απολογιστικό Έντυπο του Ε.Π. 

- Προωθητικά – αναμνηστικά αντικείμενα για ενημερωτικές εκδηλώσεις/συνέδρια (όπως 
usb stick, συνεδριακές τσάντες, στυλό κλπ.) 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης, Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή:  

 τη δημιουργία και τη σύνθεση των πληροφοριών (κείμενα, λεζάντες, φωτογραφίες 
κ.α.) που θα συμπεριληφθούν στο υλικό προβολής,  

 την αξιοποίηση αρχειακού φωτογραφικού υλικού από συνεργαζόμενους φορείς ή/και 
πρωτότυπη φωτογράφιση, 

 τη συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων για τα διαφημιστικά spot 

 τη σύνταξη πρωτότυπων κειμένων για τα ενημερωτικά έντυπα από κειμενογράφο 
ή/και επιμελητή, με βάση υλικό που θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 τη γραφιστική επιμέλεια–δημιουργικό του διαφημιστικού υλικού με ενιαία εικαστική 
ταυτότητα, 

 τον καθορισμό/εξειδίκευση των τεχνικών προδιαγραφών και την παραγωγή του 
ενημερωτικού υλικού ανά κατηγορία και είδος.  

 

Βασικές Προδιαγραφές παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 

 Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video) 

 Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels  

 Ψηφιακή μορφή σε αρχεία avi και mp4 

 Αναλογία: 16:9 

 Μορφή optimized για χρήση σε social media. 

 Σήμα ήχου: stereo 

 Computer graphics ή/και 3D animation ανάλογα με το σενάριο 

 Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες θα εγκριθούν από 
την αναθέτουσα αρχή 

 Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμβάνεται 
επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ 

 Το καθένα από τα video θα παραδοθεί με τίτλο, metadata και tags. 

 Τα ραδιοφωνικά spot θα έχουν μορφή wav και mp3 

 Συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού Ε.Π. ΕΒΥΣ 

 Μέριμνα πρέπει να ληφθεί σχετικά με την τήρηση και την εφαρμογή των όσων ορίζονται 
αναφορικά με την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην 
πληροφόρηση και επικοινωνία. 
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Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια των παραγωγών (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων 
στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, μοντάζ κλπ.) αποτελεί ευθύνη και 
επιλογή του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές αυτές θα αναδεικνύουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σενάριο και το περιεχόμενο που έχει συμφωνηθεί με την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την 
εξασφάλιση αδειών για την πραγματοποίηση των λήψεων, ενώ τα τυχόν τέλη λήψεων 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως 
προς την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της παραγωγής (π.χ. αλλαγή, αντικατάσταση 
πλάνων, διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κ.λπ.), τις οποίες ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των συνεργαζόμενων φορέων που 
υλοποιούν τις δράσεις, εφόσον αποτελέσουν αντικείμενο προβολής. 

Ο ανάδοχος θα διερευνήσει και θα εισηγηθεί για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή τα άτομα 
που, σύμφωνα με το σενάριο, θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους κατά την παραγωγή των 
videos. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την υλοποίηση των βίντεο, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες 
και διευκρινίσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) κατά τη διάρκεια των εργασιών για την παραγωγή των 
παραδοτέων. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Σενάριο για γενικό video, διάρκειας 3 λεπτών, story board και παραγωγή του video 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

 Σενάρια για δύο (2) τηλεοπτικά spot, διάρκειας 30-35’’, story board και παραγωγή 
τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

 Σενάρια για δύο (2) ραδιοφωνικά spot, διάρκειας 30-35’’ και παραγωγή τους, 

 Σενάριο για τέσσερα (4) σύντομα video για τα social media, διάρκειας 20-25’’ και 
παραγωγή τους, 

 τουλάχιστον έξι (6) μακέτες ηλεκτρονικής καταχώρησης στο διαδίκτυο (web 
banners) και παραγωγή τους σε αρχεία GIF που θα παραδοθούν σε όλες τις 
απαιτούμενες διαστάσεις που δημοσιεύθηκαν (ενδεικτικά: 250x134 pixels, 468x60 
pixels και 300x250 pixels),  

 τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές μακέτες καταχωρήσεων, σε διάσταση 21Χ28 
cm και σε προσαρμογές, ανάλογα με τις προδιαγραφές των εντύπων που 
δημοσιεύθηκαν, 

 τουλάχιστον οκτώ (8) μακέτες θεματικών infographics ενημερωτικού και 
απολογιστικού χαρακτήρα, 
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 τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μακέτες ενημερωτικών εντύπων (3πτυχα, πολυσέλιδα 
κ.α.) και παραγωγή τους σε προδιαγραφές και ποσότητες που θα εγκριθούν στις 
επιμέρους προτάσεις υλοποίησης, 

 προσχέδια και τελική μακέτα/template για e-Newsletter, 

 μετατροπή του έντυπου υλικού που θα παραχθεί και σε ηλεκτρονική μορφή 
κατάλληλη για ανάρτηση και ανάγνωση στην ιστοσελίδα και τα social media  του Ε.Π. 
ΕΒΥΣ.    

Τα προσχέδια και οι τελικές μακέτες θα παραδοθούν σε μορφή αρχείου .pdf, .jpg και .eps. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε είδους εφαρμογές των 
δημιουργικών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής με πλήρη δικαιώματα, καθώς θα 
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το δικαίωμα να 
τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η εκτιμώμενη αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
1.674.000,00€ (ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής: 

Καθαρή αξία: 1.350.000,00 € (ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). 

ΦΠΑ 24%: 324.000,00 € (διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ). 

 

Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα (δικαίωμα 
προαίρεσης) να αναθέσει στον ανάδοχο της παρούσας, επιπλέον ποσότητες και υπηρεσίες 
που αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 15% της εκτιμώμενης καθαρής αξίας της 
προκηρυσσόμενης σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Η εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 251.100,00€ 
(διακόσιες πενήντα ένα χιλιάδες και εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 
αναλύεται ως εξής: 

Καθαρή αξία: 202.500 € (διακόσιες δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ). 

ΦΠΑ 24%: 48.600,00 € (σαράντα οκτώ χιλιάδες, εξακόσια ευρώ). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 1.925.100,00€ (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και εκατό ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής: 

Καθαρή αξία: 1.552.500,00 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και 
πεντακόσια ευρώ). 

ΦΠΑ 24%: 372.600,00 € (τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες και εξακόσια ευρώ). 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, μέσω του ΠΔΕ 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑΕ 093/8 και τη σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους, μέσω του ΠΔΕ.  

 

 

 

 

Προϋπολογισμός Έργου και ενδεικτική κατανομή του ανά Δράση 

 
 

 

ΔΡΑΣΗ 

% 

Προϋπολογισμού 

 

Ποσό προ ΦΠΑ 

1 Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης & 
Αναθεωρήσεις 

1% 13.500,00€ 

2 Δράση 1: Ενέργειες Προβολής και 
Δημοσιότητας στα ΜΜΕ 

65% 877.500,00€ 

 Τηλεόραση 70% 614.250,00€ 

 Ραδιόφωνο 18% 157.950,00€ 

 Τύπος 12% 105.300,00€ 

3 Δράση 2: Προβολή στο Διαδίκτυο 
και τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης  

13% 175.500,00€ 

 Διαφήμιση on line & social media 83% 145.665,00€ 

 Διαχείριση και παρακολούθηση 
social media  

17% 29.835,00€ 

4 Δράση 3: Σχεδιασμός και 
οργάνωση εκδηλώσεων  

13,5% 182.250,00€ 

5 Δράση 4: Δημιουργικός 
Σχεδιασμός και Παραγωγή 

 

7,5% 

 

101.250,00€ 
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Έντυπου, Οπτικοακουστικού και 
Λοιπού Προωθητικού και 
Ενημερωτικού Υλικού 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ  1.350.000,00€ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης  σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
Στοιχεία της δημοσίευσης  
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.  
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
Αριθμός της προκήρυξης  
……../…..-……-2020 (αριθ. πρωτ. από ΕΙΕΑΔ) 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:  
……………………………… (αριθμός αναφοράς)  
URL της ΕΕ  
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)  
Ταυτότητα του αγοραστή  
Επίσημη ονομασία:  
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
Χώρα:  
Ελλάδα  
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων  
Τίτλος:  
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ. ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ» 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης 

και Ευαισθητοποίησης του ΤΕΒΑ, που περιλαμβάνει τα κατωτέρω:  
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Α. Την εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. ΕΒΥΣ, καθώς και το σχεδιασμό και 

κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εντός δύο (2) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

B. Την υλοποίηση του συνόλου ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, όπως θα προκύψουν 

από το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων, που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες - δράσεις με τα 

επιμέρους παραδοτέα τους: 

• Δράση 1: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπο)  

• Δράση 2: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

• Δράση 3: Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων  

• Δράση 4: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού 

Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού  

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ. 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Επωνυμία:  
-  
Οδός και αριθμός:  
-  
Ταχ. κωδ.:  
-  
Πόλη:  
-  
Χώρα:  
---  
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  
-  
Ηλ. ταχ/μείο:  
-  
Τηλέφωνο:  
-  
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:  
-  
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:  
-  
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 
εφόσον απαιτείται και υπάρχει  
-  
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία  
-  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος  προ)επιλογής];  

❍Ναι  

❍Όχι  
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• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  
-  
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να 
αναφέρετε:  
-  
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:  
-  
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

❍Ναι  

❍Όχι  
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, 
ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας  
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται 
αυτή δωρεάν;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:  
-  
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;  

❍Ναι  

❍Όχι  
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.  
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  
-  
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας:  
-  
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:  
-  
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:  
-  
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1  
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• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:  
Όνομα  
-  
Επώνυμο  
-  
Ημερομηνία γέννησης  
-  
Τόπος γέννησης  
-  
Οδός και αριθμός:  
-  
Ταχ. κωδ.:  
-  
Πόλη:  
-  
Χώρα:  
---  
Ηλ. ταχ/μείο:  
-  
Τηλέφωνο:  
-  
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:  
-  
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση  
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):  
-  
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
 

❍Ναι  

❍Όχι  
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία 
από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.  
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό 
φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.  
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα 
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μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.  
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων:  
-  
• Εάν ζητούνται  ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων).  
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού  
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία  
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 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). 
 
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  
-  
Αιτιολογία  
-  
Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
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Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 
 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Διαφθορά  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής 
(του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
 
Αιτιολογία  
-  
Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
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-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Απάτη  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την 
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  
-  
Αιτιολογία  
-  
Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι 

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική 
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο  
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  
-  
Αιτιολογία  
-  
Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι 

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).  
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Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  
-  
Αιτιολογία  
-  
Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης 
 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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).  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης  
-  
Αιτιολογία  
-  
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Ο οποίος έχει καταδικαστεί  
-  
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού.  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι  ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού  
Καταβολή φόρων  
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος  
---  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει u945 αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν 
λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.  
-  
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  
-  
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν  
-  
Ο οικονομικός φορέας 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;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος  
---  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν 
λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  

❍Ναι  

❍Όχι  
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Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.  
-  
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  
-  
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν  
-  
Ο οικονομικός φορέας 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;  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού  
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου  
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας 
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου  
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου  
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι 

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Πτώχευση  
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 
  

❍Ναι  
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❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Αφερεγγυότητα  
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι 
 
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Διακανονισμός με τους πιστωτές  
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
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Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας  
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή u942 ή από δικαστήριο;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
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οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.  
-  
Είναι αυτή η πληροφορία ελεύθερα διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω βάσης δεδομένων 
κράτους μέλους της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του  
ανταγωνισμού  
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος  
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, 
βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα  έγγραφα της προμήθειας.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία  
σύναψης της σύμβασης  
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;  
Η απάντησή σας 

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης  
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην 
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, 
πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας  
Ο οικονομικός φορέας:  
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση 
των κριτηρίων επιλογής,  
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και  
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις  
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι 

❍Όχι  
Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού  
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα σύναψης της σύμβασης;  
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  
Α: Καταλληλότητα  
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια  
επιλογής Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο  
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με 
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
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-  
Εκδότης  
-  
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση  
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να παράσχει την σχετική 
υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η ιδιότητα μέλους συγκεκριμένου οργανισμού  
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορεί 
να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του;  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια  
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής  
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών  
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της 
σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:  
Έτος  
-  
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Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Έτος  
-  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Έτος  
-  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Έτος  
-  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Έτος 
-  
Ενεχόμενο ποσό  
-  
---  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Σύσταση οικονομικού φορέα  
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης 
ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού  
φορέα:  
Προσδιορίστε  
-  
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες καθώς τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη.  
-  
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης  

 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
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Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
Ποσοστό υπεργολαβίας  
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
Προσδιορίστε  
-  
 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες καθώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας έχουν 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή στη σχετική προκήρυξη. 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε 
να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:  
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:  
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:  
Η απάντησή σας  

❍Ναι  

❍Όχι  
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  
-  
Η εν λόγω πληροφορία διαθέσιμη δωρεάν ηλεκτρονικά από βάση δεδομένων της ΕΕ;  

❍Ναι  

❍Όχι  
URL 
-  
Κωδικός  
-  
Εκδότης  
-  
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:  
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να το πράξει] ή  
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 
59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει  
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].  
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):  
 
Ημερομηνία  
-  
Τόπος  
-  
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης ………………………………………………………………………. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 
Ιδρύματος)  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς:.  
……..,  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού ………………….………. ευρώ (…………………..€)1.  
 
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 ………………………………… (…………………..€)2 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) 
.......................………………………………….3 
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 (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας παροχής υπηρεσιών …….του ……., η οποία 
θα διενεργηθεί την …/…/….., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
«……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….».  
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.  
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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... (ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς )  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
                                                 
1Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).  
2Ο.π. υποσ. 2. 

3Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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σύμφωνα με το άρθρο …….. της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
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 εκδίδουμε (Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 
(ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως εκάστοτε ισχύει) . 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  
Ημερομηνία έκδοσης...........................  
Προς:  
Την Αναθέτουσα Αρχή  
Πλήρης Διεύθυνση  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος πέραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όπως αυτή 
ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης) ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος   
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο: ………………………………………… Όνομα: ………………………  

Πατρώνυμο: ……………………………………… Μητρώνυμο: ……………….  

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης: …………...  

Τηλέφωνο: ……………………... E-mail: ……………………...  

Fax: ……………………...  

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 (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος και 
Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδο
ς (από –
έως) 
 

ΑΜ4 
 

     

  

                                                 
4 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Οικονομική Προσφορά   

Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς έχει συνταχθεί με γνώμονα την 
πληρέστερη εκτέλεση του έργου.  

Το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε 1.350.000,00 ευρώ 
συν ΦΠΑ, δηλαδή από την Αναθέτουσα Αρχή θα καταβληθεί στον ανάδοχο το σύνολο της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των ανωτέρω Δράσεων, προκειμένου ο τελευταίος να τις 
εκτελέσει στο πλαίσιο της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αφορά τα παραδοτέα όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσης και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης για την 
εκτέλεση και παροχή επιπρόσθετων παραδοτέων των ιδίων υπηρεσιών μέχρι του ποσού της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ωστόσο, οι προσφέροντες προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπολογισμός της 
βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς τους και σύγκριση μεταξύ των οικονομικών 
προσφορών που θα υποβληθούν, θα δηλώσουν στην Οικονομική Προσφορά τους ποσοστό 
επί τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Δράσεων, όπως αυτές αναφέρονται 
παραπάνω, που θα αφορά την αμοιβή τους. 

Εν συνεχεία θα υπολογίσουν το ποσό που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού επί 
τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, το οποίο θα αφορά την αμοιβή τους, 
προκειμένου να προσδιορίσουν τη συνολική τους οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφέροντες καλούνται να μελετήσουν τα παρακάτω έντυπα και να υποβάλλουν 
υποχρεωτικά συμπληρωμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αποτελείται από 
τα έντυπα Α, Β και Γ. 

 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΝΤΥΠΟ Α 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας και προγράμματος 
δημοσιότητας του Παραδοτέου I (Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
και αναθεωρήσεις αυτού), που αναλαμβάνονται από τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Δράσης 1, προϋπολογισμού 13.500,00€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του προσφέροντος 
(υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… ............(…)% [ολογράφως και 
αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε 
ποσό ……………………………………….. σε ευρώ [ολογράφως και αριθμητικώς με 
στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ. 

Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου. 
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2. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) που 
αναλαμβάνονται από τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1, προϋπολογισμού 
877.500,00€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα 
ανέρχεται σε ποσοστό …… ............(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε ποσό ………………………………………..σε ευρώ 
[ολογράφως και αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν 
της έκπτωσης από τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου. 
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου. 
Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) η ως άνω αμοιβή του 
προσφέροντος (υποψήφιου ανάδοχου) θα υπολογίζεται επί του ποσού που θα προκύπτει 
κατόπιν της έκπτωσης από τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου. 

 

3. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο και τα social media που 
αναλαμβάνονται από τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2, προϋπολογισμού 
175.500,00€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα 
ανέρχεται σε ποσοστό …… ............(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε ποσό ………………………………………..σε ευρώ 
[ολογράφως και αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν 
της έκπτωσης από τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου. 
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου. 
Για τις ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο η ως άνω αμοιβή του προσφέροντος 
(υποψήφιου ανάδοχου) θα υπολογίζεται επί του ποσού που θα προκύπτει κατόπιν της 
έκπτωσης από τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου. 

 

4. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες διοργάνωσης εκδηλώσεων που αναλαμβάνονται από 
τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3, προϋπολογισμού 182.250,00€ άνευ ΦΠΑ, 
η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε 
ποσοστό …… ............(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε ποσό ………………………………………..σε ευρώ 
[ολογράφως και αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν 
της έκπτωσης από τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου. 
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου. 

 

5. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες Σχεδιασμού και Παραγωγής Έντυπου, Οπτικοακουστικού 
και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού που αναλαμβάνονται από τρίτους στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4, προϋπολογισμού 101.250,00€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή 
του 
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προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… ............(…)% 
[ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε 
ποσό ………………………………………..σε ευρώ [ολογράφως και αριθμητικώς με 
στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν της έκπτωσης από τον επίσημο 
τιμοκατάλογο του Μέσου. 
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΥΠΟΥ Α (χωρίς ΦΠΑ)= Α1+Α2+Α3+Α4 +Α5 ……………………………………….. 
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ΕΝΤΥΠΟ Β 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ομάδα Α. Περιοδικά ΤΙΜΗ* (ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
Μακέτα Ολοσέλιδη 4χρ./ΑΜ  
Μακέτα Σαλόνι 4χρ./ΑΜ  
Προσαρμογή μακέτας σε άλλο μέγεθος 4χρ./ΑΜ  
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα 4χρ./ΑΜ  

Σύνολο Ομάδας Α.  
Ομάδα Β. Εφημερίδες  

Μακέτα Ολοσέλιδη 4χρ./ΑΜ  
Μακέτα Σαλόνι 4χρ./ΑΜ  
Προσαρμογή μακέτας σε άλλο μέγεθος 4χρ./ΑΜ  
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα 4χρ./ΑΜ  

Σύνολο Ομάδας Β.  
Ομάδα Γ. Έντυπα & Λοιπά Υλικά  

Μακέτα πρόσκλησης  
Μακέτα μονόφυλλου  
Μακέτα δίπτυχου  
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα  

Κόστος στοιχειοθεσίας/σελίδα  
Προσαρμογές Μακέτας  
Μακέτα για υλικά εταιρικής ταυτότητας  
Μακέτα αναμνηστικών / διαφημιστικών δώρων  
Επεξεργασία Φωτογραφιών  
Μακέτα USB  
Μακέτα Folder  
Μακέτα Προγράμματος  
Μακέτα Τσάντας ημερίδας/εκδήλωσης  
Μακέτα Συνεδριακού Badge  
Μακέτα Αφίσα  

Σύνολο Ομάδας Γ.  
Ομάδα Δ. Διαδίκτυο  

Concept Web Banner  
Παραγωγή GIF Web Banner  
Προσαρμογές σε διάσταση & κείμενο  
Concept ενεργειών στα Social Media (πχ. 
Facebook) 

 

Μακέτα για Social Media Ads (Facebook, 
Ιnstagram, Twitter) 

 

Σύνολο Ομάδας Δ.  
Ομάδα E. Οπτικοακουστικά Μέσα  

Σενάριο για video  
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Σενάριο για radio spot  

Σενάριο για TV spot  

Επεξεργασία φωτογραφιών  

Story Board ταινίας & Pack – shot  

Σύνολο Ομάδας E.  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΠΟΥ Β  

 
Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 
ολοσέλιδη, 1 σαλόνι, 1 σενάριο, 1 μακέτα κοκ.) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών. 
Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση 
και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
 
Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
 
Προσοχή: Η αναγραφή των παραπάνω τιμών είναι υποχρεωτική από τον διαγωνιζόμενο. 
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ΕΝΤΥΠΟ Γ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, VIDEO ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

Παραγωγή video ΤΙΜΗ* (ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Βιντεοσκόπηση / συνεργείο ανά 8ωρο  

Παραγωγή σποτ 30" 3D Animation  

Παραγωγή σποτ 30" Computer Graphics  

Αμοιβή εκφωνητή   

Αμοιβή μοντέλων  

Cut versions  

Πρωτότυπη μουσική επένδυση  

Παραγωγή radio spot  

Παραγωγή radio spot  

Αμοιβή εκφωνητή / radio spot  

Πρωτότυπη μουσική επένδυση / radio spot  

Φωτογράφιση  

Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του 
φωτογράφου) / ανά 8ωρο 

 

Αμοιβή μοντέλων / ανά 8ωρο  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΠΟΥ Γ  

 
Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 video, 1 
ραδιοφωνικό κοκ.) και για όλα τα είδη εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας 
ανά είδος. 
Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
 
Προσοχή: Η αναγραφή των παραπάνω τιμών είναι υποχρεωτική από τον διαγωνιζόμενο
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ΕΝΤΥΠΟ Δ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο Πίνακας του ΕΝΤΥΠΟΥ Δ περιλαμβάνει ενδεικτικά και πραγματικά κόστη και θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά για τον υπολογισμό από βαθμολογίας από Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου. Τα στοιχεία του Πίνακα που συμπληρώνονται με βάση τα έντυπα Α, Β, Γ από 
προσφοράς πρέπει να ταυτίζονται. 
Με βάση από προσφερόμενες τιμές στα προηγούμενα έντυπα Α, Β και Γ συμπληρώνεται και 
υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο πίνακας που ακολουθεί: 
 

 
Επιμέρους Δράση  
του έργου 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ.  
(Π/Υ) ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ  
ΣΕ € 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ 
 ΤΟΥ Π/Υ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

[α] [β] [γ] 

 
 
Α. 

Π1 
(Κόστος από  
Έντυπο Α) 
ΑΜΟΙΒΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ  
ΠΟΣΟΣΤΟ %  
ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

 
 

13.500,00€ 

 
...% Π/Υ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 100 

 
=Α[α] Χ Α[β]  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ  
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ Π/Υ 13.500,00 € 

 
 
Α. 

Δράση 1,  
(Κόστος από  
Έντυπο Α) 
ΑΜΟΙΒΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ  
ΠΟΣΟΣΤΟ %  
ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

 
 

877.500,00€ 

 
...% Π/Υ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 100 

 
=Α[α] Χ Α[β]ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 
 ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ Π/Υ 877.500,00€ 

 
Α. 

Δράση 2, 
(Κόστος από 
Έντυπο Α)  
ΑΜΟΙΒΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΣΕ  
ΠΟΣΟΣΤΟ %  
ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

 
175.500,00€ 

 
...% Π/Υ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 100 

=Α[α] Χ Α[β] ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ  
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ Π/Υ 175.500,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ Α 

 
Επιμέρους Δράση του έργου 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Π/Υ) ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ ΣΕ € 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ  
ΤΟΥ Π/Υ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

[α] [β] [γ] 
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B. 

 
Δράση 3 
(Κόστος από Έντυπο Α) 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ %  
ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

 
 

182.250,00€ 

 
...% Π/Υ 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 100 

 
=B[α] Χ B[β] ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ  
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ Π/Υ 182.250,00€ 

 
ΤΟ 

 
 
B. 

Δράση 4 
(Κόστος από Έντυπο Α) 
 
ΑΜΟΙΒΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

 
 

101.250,00€ 

 
...% Π/Υ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 100 

 
=B[α] Χ B[β] ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ  
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ Π/Υ 101.250,00€ 

 
ΤΟ 

   ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ Β 

 

 
Γ. 

 
Συνολικό κόστος πινάκων  
Β και Γ ΣΕ ΕΥΡΩ 

   
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β και Γ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
σε € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
Α[γ] + Β[γ] + Γ[γ]= 

  ……………… 

 

   Η συνολική τιμή προσφοράς συμπληρώνεται στο πεδίο που είναι σημειωμένο με κόκκινο χρώμα και 

προκύπτει αθροίζοντας τα ποσά που αναφέρονται στην τελευταία στήλη ως εξής : Α[γ] + Β[γ] + 
Γ[γ] =Συνολική τιμή προσφοράς σε € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 
Επισήμανση:  Ο  Πίνακας  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  Δ  περιλαμβάνει  ενδεικτικά  και  πραγματικά  κόστη  και  
θα  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  για  τον  υπολογισμό  της βαθμολογίας της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψηφίου.  
 
Το τελικό ποσό της Σύμβασης προκύπτει ως εξής: 1.350.000,00€ + ΦΠΑ = Τελικό Ποσό σύμβασης 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

20PROC007316004 2020-09-15



 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  – Σχέδιο Σύμβασης  
 
……………………….. 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Μεταξύ 

1. της ………………………………………………. 
Και 
2. του/ της ……………………………………….. 

 
για το έργο με τίτλο:  
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Στην ………………………… σήμερα, …………….., ημέρα …………., στα γραφεία της 
…………………………………………….., στη …………………………., …………….., μεταξύ: 
α) Αφενός, της ………………………………………, καλουμένης εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» που εδρεύει 
στη ……………………., …………………. (Τ.Κ. ……………), εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον 
…………………….., κ. ……………, 
και,  
 
β) αφετέρου της εταιρείας ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού 
………………….., ΤΚ …………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ……….., τηλέφωνο …………………., φαξ: 
…………………….., e–mail: ……………………. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη 
από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της ……………………….…………………….., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος», 
 
Οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», 
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων: 
 
Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: 
«…………………………………..» προϋπολογισθείσας δαπάνης …………………………………… (……….. €), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
1. Την υπ’ αρίθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

……... 
2. Την από ….-….-.... προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου ----/-----, όπου αυτή δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.  
3. Τα υπ’ αρίθμ. ………………. Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ……....  
4. Τη με αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της …………………. 
5. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια μέχρι 
………….. 

 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

1. Αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1207 οικ./ 15‐
09‐2020 προκήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην 
προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους 
εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, 
κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν 
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 
δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 
χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους 
και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους 
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που 
έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ’ 
αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
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υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

13. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί 
με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

15. Μαζί με τα παραδοτέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
όλα τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που 
θα χρησιμοποιηθούν, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις 
διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. 

16. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
18 του ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 
3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα 

του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, 
προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται 

στην προσφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 
(Παράρτημα Ι της διακήρυξης), οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. 

4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται 
με τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής. 

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη 
και στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της 
παρούσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης θεωρούνται 
ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
5.1. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ.…… προκήρυξη 
του έργου, στη με αρ. πρωτ……….  απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην Τεχνική προσφορά 
του αναδόχου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το αργόετρο 

της 31.12.2022. 
 

Το Έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα: 

 

Ι. Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης, την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το Ε.Π. 
ΕΒΥΣ, χρονικά κατανεμημένο και κοστολογημένο, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των 
προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχου (target 
groups). 

Το Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης θα δομηθεί σε 2 κύριες φάσεις ως εξής: 

 Α’ Φάση: από την υπογραφή της Σύμβασης και έως το τέλος του 2021, που αφορά σε 
γενική επικοινωνία, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, αλλά και εκδηλώσεις, με την οποία 
ενημερώνεται η κοινή γνώμη για το είδος, τους στόχους και το εύρος των παρεμβάσεων 
και χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. ΕΒΥΣ.  

 Β’ Φάση: το 2022 και έως τη λήξη της Σύμβασης, που αφορά σε εξειδίκευση της 
επικοινωνίας με την προβολή απολογιστικών στοιχείων τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο 
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και εξειδικευμένα σε επιμέρους περιοχές και Περιφέρειες, μέσω ενημερωτικού υλικού, 
ενημερωτικών εκδηλώσεων και αξιοποίηση ΜΜΕ. 

Η προβολή στα Social Media και το διαδίκτυο θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου, προκειμένου να υπάρχει διαρκής παρουσία και προβολή των παρεμβάσεων, των 
επιμέρους εκδηλώσεων και δράσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για το ΤΕΒΑ. 

Στο Σχέδιο Δράσεων θα πρέπει να καθορίζονται και να αποσαφηνίζονται οι επικοινωνιακοί στόχοι, 
η δημιουργική προσέγγιση, το επικοινωνιακό μίγμα, τα μέτρα και τα εργαλεία πληροφόρησης, η 
οργανωτική προετοιμασία και ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους, το 
χρονοδιάγραμμα και η κατανομή του προϋπολογισμού στις επιμέρους ενέργειες. 

Το Σχέδιο Δράσεων, που θα έχει ορίζοντα έως τη λήξη της Σύμβασης, εγκρίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και εφαρμόζεται σταδιακά με βάση την εξειδίκευσή του, που προκύπτει από 
αναλυτικές προτάσεις υλοποίησης ενεργειών που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τον 
Ανάδοχο για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Ανάδοχο την αναθεώρηση του Σχεδίου 
Δράσεων σε τακτά διαστήματα ώστε να εξειδικεύει και να προσδιορίζει τις επιμέρους ενέργειες 
ως προς το είδος τους, τον προϋπολογισμό και το χρόνο υλοποίησής τους ανάλογα με τις ανάγκες 
του Ε.Π., καθώς και να τις εγκρίνει σε οριστικό και τελικό στάδιο, σύμφωνα με στόχους και 
προτεραιότητες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του 
Έργου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

- Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφής της Σύμβασης 

- Αναθεωρήσεις Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με βάση τις κατευθύνσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής και εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απαίτησης. 

 

ΙΙ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και έως το τέλος της διάρκειάς της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υλοποίηση και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε επιμέρους ενέργεια -και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον 
ίδιο ή και από τρίτους- αναλυτική Πρόταση Υλοποίησης για το περιεχόμενο, το στόχο, το χρόνο, 
το στοχοθετούμενο κοινό, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τις προδιαγραφές και το κόστος. 

Οι βασικές κατηγορίες Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

 

Δράση 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Η Δράση 1 περιλαμβάνει την προβολή των υλικών που θα παραχθούν για την ενημερωτική 
εκστρατεία σε Εθνικά και περιφερειακά έντυπα ΜΜΕ, τηλεόραση και ραδιόφωνο μέσω αγοράς 
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διαφημιστικού χώρου και χρόνου, σύμφωνα πάντα με τους επικοινωνιακούς στόχους, τα 
στοχοθετούμενα κοινά και την εξέλιξη του Ε.Π. ΕΒΥΣ 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής ο ανάδοχος θα κάνει συνδυαστική χρήση αποτελεσματικών Μέσων 
-εθνικών και περιφερειακών- για την προβολή του Ε.Π., ενώ επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση του 
πλάνου μέσων–media plan και η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ΜΜΕ, θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997 
(Α΄186/23.09.1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η κατανομή του προϋπολογισμού του πλάνου μέσων–media plan συνοψίζεται, ενδεικτικά και όχι 
δεσμευτικά, στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΜΕ 

% 

Προϋπολογισμού 

1 Τηλεόραση 70% 

2 Ραδιόφωνο 18% 

3 Έντυπα (Εφημερίδες – Περιοδικά κλπ.) 12% 

 

Το Media Plan θα πρέπει να: 

 είναι χρονικά κατανεμημένο και με ποσοστιαία κατανομή των μέσων, 

 επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό media mix διατηρώντας το κόστος σε επιθυμητά επίπεδα, 

 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων ή του τόπου (ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια) 
και της αποτελεσματικότητας τους, 

 περιγράφει τον τρόπο επιλογής και προσέγγισης των ομάδων-στόχου, 

 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής του χρόνου και της διάρκειας προβολής, 

 περιέχει ανάλυση των εργαλείων μέτρησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων 
επικοινωνίας, 

 περιλαμβάνει το κόστος προβολής-ανάλυση προϋπολογισμού, 

 περιγράφει τα παραδοτέα. 

 

Το Media Plan θα περιλαμβάνει, για κάθε μέσο, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α. Για την προβολή στα έντυπα μέσα (εφημερίδες –περιοδικά): την επωνυμία του μέσου, τις 
διαστάσεις της καταχώρησης (σε cm), τον αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό κόστος/εμφάνιση βάσει 
τιμοκαταλόγου, το αρχικό συνολικό κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που 
επιτυγχάνεται, το τελικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια 
αναγνωσιμότητα του μέσου (για όσα έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

β. Για την προβολή στο ραδιόφωνο: την επωνυμία του μέσου, τη διάρκεια του σποτ (σε sec), τον 
αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό κόστος/εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό συνολικό 
κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό κόστος ανά 
μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια ακροαματικότητα του μέσου (για 
όσα μέσα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 
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γ. Για την προβολή στην τηλεόραση: την επωνυμία του μέσου, τη διάρκεια του σποτ (σε sec), τον 
αριθμό εμφανίσεων, το αρχικό κόστος/εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό συνολικό 
κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό κόστος ανά 
μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια θεαματικότητα του μέσου (για όσα 
μέσα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

Οι τιμοκατάλογοι θα είναι θεωρημένοι από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση μέσων που δεν 
προβλέπεται η θεώρησή τους από Δ.Ο.Υ. θα προσκομιστούν τιμοκατάλογοι που θα φέρουν έτος 
αναφοράς ή χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών, ημερομηνία υπογραφής, σφραγίδα του νομικού 
ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκει το μέσο και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
μέσου. 

Από το προτεινόμενο πλάνο Μέσων και το εκτιμώμενο κόστος της εκάστοτε ενέργειας προβολής 
στα ΜΜΕ, θα πρέπει να προκύπτει ανά κατηγορία ΜΜΕ η μέση ελάχιστη έκπτωση 
επιτυγχανόμενη από τον ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Το τελικό media plan για τα ΜΜΕ θα οριστικοποιείται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή 
και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής του έργου. 

Σημειώνεται, ότι το αίτημα για τροποποίηση του πλάνου μέσων σε οποιονδήποτε χρόνο, αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της διάταξης (παρ.6, άρθρο 27 του ν.3166/2003) που 
αφορά στην υποχρέωση εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών που αναλαμβάνουν την παροχή 
προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου1 του ν.3021/2002, υπηρεσιών σχετικά με την καταχώριση ή τη 
μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά, αντίστοιχα, μέσα ενημέρωσης κάθε είδους διαφημιστικών ή 
άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα, Αναλυτική Κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, 
την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο 
οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ΄ υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή 
μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Η υποχρέωση ενημέρωσης 
περιλαμβάνεται στους όρους της συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ των διαφημιστικών 
εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η μη τήρηση του 
όρου αυτού για περισσότερες από δύο φορές, διαδοχικές ή μη, στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του Αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού πλάνου 
μέσων-media plan για τα ΜΜΕ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποστολή των εντολών μετάδοσης 
και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (video spots, ηχητικών spots), καθώς και των εντολών 
δημοσίευσης της έντυπης καταχώρισης στα επιλεγμένα μέσα προβολής. Επίσης, αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος προβολής και τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών από κάθε μέσο προβολής, όπως περιγράφονται στα παραδοτέα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (MEDIA PLAN), ανά φάση υλοποίησης: 

- Πρόταση Πλάνου Μέσων 
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- Τελικό πλάνο Μέσων, μετά την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή 

Το κάθε πλάνο Μέσων θα φέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο 
αντικείμενο του έργου. 

Β. Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης Πλάνου Μέσων, η οποία, ανά φάση υλοποίησης, θα 
περιλαμβάνει: 

- Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 
παραστατικών των μέσων.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου εκάστου μέσου (εκτός των έντυπων μέσων), 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα καταρτισθεί από την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα 
πιστοποιούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της μετάδοσης.  

- Για την προβολή στην τηλεόραση: Αναφορά ροής μετάδοσης των μηνυμάτων (με ημερομηνία 
και ώρα μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου 
μέσου. 

- Για την προβολή στο ραδιόφωνο: Αναφορά ροής μετάδοσης ηχητικών μηνυμάτων (με 
ημερομηνία και ώρα μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
έκαστου μέσου. 

- Για την προβολή στον Τύπο (εφημερίδες - περιοδικά) : 2 αντίγραφα όλων των εφημερίδων ή 
περιοδικών στα οποία έγινε η καταχώριση.  

Τα Παραδοτέα της υλοποίησης Πλάνου Μέσων πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Δράσης 1. 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 
αντίγραφο). 

 

Δράση 2: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

Η Δράση 2 περιλαμβάνει τη διαφημιστική παρουσία στο διαδίκτυο και την ενεργή 
δραστηριοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι προβολή στο διαδίκτυο 
και στα social media θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να 
υπάρχει διαρκής παρουσία και προβολή επιμέρους εκδηλώσεων και δράσεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για 
το ΤΕΒΑ. 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί: 

- Σχεδιασμός Στρατηγικής Περιεχομένου για κάθε είδος Μέσου και προτεινόμενο πλάνο 
προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικές καμπάνιες, διαδραστικές ενέργειες), που θα 
συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής 

-  Digital Media Plan που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής 
προβολής του ΤΕΒΑ σε διαδικτυακά μέσα και στα social media, ανά φάση επικοινωνίας ή/και 
σημαντικά γεγονότα. 

- Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Με βάση τη Στρατηγική Περιεχομένου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό πλάνου μέσων - 
digital media plan με τεκμηρίωση του κόστους και του μέσου που κάθε φορά επιλέγεται.  
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Το digital media plan θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: την επωνυμία του μέσου, τις 
διαστάσεις της καταχώρησης (σε pixels) όπου απαιτείται, τον αριθμό εκτιμώμενων εμφανίσεων 
(impressions), το συνολικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και τη διάρκεια προβολής. 

Η κατανομή του προϋπολογισμού του πλάνου μέσων – digital media plan συνοψίζεται, ενδεικτικά 
και όχι δεσμευτικά, στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΜΕΣΟ 

% 

Προϋπολογισμού 

1 On line Media - Display Ads 85% 

2 Social Media 15% 

 

Το τελικό πλάνο για την προβολή στα διαδικτυακά μέσα και τα social media, θα οριστικοποιείται 
σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Επίβλεψης – 
Παραλαβής του έργου. 

Σημειώνεται, ότι το αίτημα για τροποποίηση του digital media plan σε οποιονδήποτε χρόνο, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του πλάνου για την 
προβολή στα διαδικτυακά μέσα και τα social media (digital media plan), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την αποστολή των εντολών μετάδοσης και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (video spots, 
gif καταχώρισης κλπ.), καθώς και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος 
προβολής και την παρακολούθηση της προβολής και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών από κάθε μέσο προβολής, όπως περιγράφονται στα παραδοτέα. 

Σε ότι αφορά στην παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη 
δημιουργία λογαριασμών στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως ενδεικτικά 
Facebook, Twitter, You Tube, Instagram και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τη 
διαχείρισή τους με:  

o επιμέλεια δημιουργικού και αναρτήσεων πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου 
συνδυαστικά και με το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου,  

o διενέργεια διαδραστικών προωθητικών ενεργειών, τουλάχιστον μία ανά εξάμηνο, π.χ. 
διαγωνισμοί με έπαθλα.  

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
τη βελτιστοποίηση της, θα γίνεται καταγραφή των ενεργειών, της απήχησης και στατιστικών 
στοιχείων σε 2μηνιαία βάση και θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται Έκθεση Απολογισμού στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, στο πλαίσιο της Δράσης θα σχεδιαστεί το e-NewsLetter του Ε.Π. ΕΒΥΣ. Επιλεγμένα θέματα 
ανά 4μηνο θα συγκροτούν το  e-NewsLetter, το οποίο θα αποστέλλεται σε λίστα αποδεκτών, 
ομαδοποιημένη γεωγραφικά, θεματικά κλπ. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατάρτιση mailing list για στοχευμένη προώθηση του e-NewsLetter, 
θα δημιουργήσει και θα αποστείλει το πρώτο και στο πλαίσιο αυτό θα εκπαιδεύσει το προσωπικό 
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της Αναθέτουσας Αρχής, στη δημιουργία, διαχείριση και αποστολή των e-NewsLetter στη 
συνέχεια. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων – DIGITAL MEDIA PLAN, ανά φάση υλοποίησης 

- Πρόταση Πλάνου Μέσων 

- Τελικό πλάνο Μέσων, μετά την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή 

Το κάθε digital media plan θα φέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο 
αντικείμενο του έργου. 

Β. Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης Πλάνου Μέσων, η οποία, ανά φάση υλοποίησης, θα 
περιλαμβάνει: 

- Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 
παραστατικών των μέσων.  

- εκτυπωμένη αναφορά (report) με τα παρεχόμενα impressions από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που έκανε το «serving» της διαφήμισης, 

- ενδεικτικές εκτυπωμένες απεικονίσεις όλων των banners της καταχώρισης, όπως θα 
εμφανιστούν στα website και τα social media. 

Τα Παραδοτέα της υλοποίησης Πλάνου Μέσων πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο το 
αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Δράσης 2. 

Γ. 2μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη λειτουργία των Λογαριασμών ανά Μέσο Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

Δ. Ένα (1) e-Newsletter (επιμέλεια κειμένων, mailing list και στοιχεία αναγνωσιμότητας) 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 
αντίγραφο). 

 

 

Δράση 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Η Δράση 3 περιλαμβάνει σχεδιασμό και διοργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
Ημερίδων και Συνεδρίων που θα παρουσιάσουν το Ε.Π. ΕΒΥΣ, την πορεία υλοποίησής του και τα 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΤΕΒΑ. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

 Συνέδριο για το ΤΕΒΑ στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 

 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και Ημερίδες στις Περιφέρειες  

 Συνεδριάσεις Εθνικού Δικτύου Συντονισμού 

Ο ακριβής προγραμματισμός των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα τις ανάγκες της 
Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης του έργου, ενώ δύναται να αναθεωρείται με βάση τις εξελίξεις στην 
υλοποίησης του Ε.Π. 
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Στο πλαίσιο της Δράσης ο Ανάδοχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε διοργάνωσης και σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ενδεικτικά καλείται να αναλάβει:   

 Ανάπτυξη δημιουργικού της εκδήλωσης και προσαρμογές. 

 Διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει όλη την 
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, όπως βήμα ομιλητή, πάνελ ομιλητών, μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό προβολής παρουσιάσεων, φωτισμό, γραμματειακό εξοπλισμό, 
τεχνική υποστήριξη, back drop όπου απαιτηθεί. 

 Διασφάλιση επαρκούς προβολής της εκδήλωσης από τα ΜΜΕ (Σχεδιασμός και μέριμνα για 
τη λειτουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης στα ΜΜΕ και φορείς). 

 Δημιουργία και Διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών. 

 Αποστολή ηλεκτρονικών Προσκλήσεων και Follow up των προσκεκλημένων που θα 
παραστούν στην εκδήλωση, κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων. 

 Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και φιλοξενίας εισηγητών και συμμετεχόντων, όπου 
απαιτείται, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης. Η στελέχωση της Γραμματείας θα 
γίνει από στελέχη του Αναδόχου τα οποία θα παρευρίσκονται στο χώρο διοργάνωσης καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη εξέλιξη, την οργάνωση και το 
συντονισμό των εργασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση των παρευρισκόμενων (εγγραφές, 
μεταφορά κινητού μικροφώνου, διανομή υλικού στους παρευρισκόμενους, παρουσιολόγιο 
συμμετοχής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διανομή βεβαιώσεων συμμετοχής κ.α.). 

 Διαχείριση ερωταπαντήσεων μέσω συστήματος όπως slido, eventora ή άλλου αντίστοιχου. 

 Κάλυψη της εκδήλωσης με φωτογράφιση, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση (όπου 
απαιτηθεί). 

 Απομαγνητοφώνηση της εκδήλωσης, καταγραφή και έκδοση πρακτικών (όπου απαιτηθεί). 

 Αξιολόγηση Εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες. 

 Διερμηνεία στην αγγλική ή και στη Νοηματική όπου απαιτηθεί.  

 

Ο Ανάδοχος, με βάση τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα υποβάλει για κάθε επιμέρους 
εκδήλωση αναλυτική Πρόταση Υλοποίησης για το περιεχόμενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο 
υλοποίησης, τις προδιαγραφές και το κόστος. 

Ενδεικτικό υλικό εκδηλώσεων  

o Ηλεκτρονικές ή/και έντυπες προσκλήσεις  

o Ηλεκτρονικό ή/και έντυπο Πρόγραμμα  

o Folder και μπλοκ σημειώσεων 

o Συνεδριακά ID card holders εκτυπωμένα με την οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης 

o Banners αυτοστήρικτα (roll ups) διαστάσεων 0,90Χ2,00 και 1,50Χ2,00 με τετράχρωμη 
εκτύπωση (κατ’ ελάχιστο 2τμχ ανά εκδήλωση). 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Απολογιστική Έκθεση για κάθε ενημερωτική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει αναλόγως: 

- Εικαστική ταυτότητα εκδήλωσης (Μακέτες για Προσκλήσεις, Πρόγραμμα, Banners, Backdrop 
κ.α.)  

- Παραγωγές/Εκτυπώσεις υλικού εκδήλωσης  

- Φωτογράφιση και Βιντεοσκόπηση, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών εκδήλωσης (εφόσον 
απαιτηθούν) 

- Αξιολόγησης εκδήλωσης 

Η υποβολή των Παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη (2 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 
αντίγραφο). 

 

 

Δράση 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Η Δράση 4 περιλαμβάνει το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού για την προβολή 
στα ΜΜΕ, ενημερωτικών εντύπων και προωθητικού υλικού με ενιαία εικαστική ταυτότητα, όπως 
ενδεικτικά: 

1. Οπτικοακουστικό υλικό 

- γενικό video (διάρκειας περίπου 3 λεπτών) με την παρουσίαση των στόχων και την προβολή των 
αποτελεσμάτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των παρεμβάσεων Ε.Π. ΕΒΥΣ, από το 
οποίο θα παραχθεί και σειρά σύντομων video (cut versions) 20 – 25’’ για την προβολή στα social 
media. 

- 2 τηλεοπτικά spot (διάρκειας 30-35’’) για την τηλεοπτική καμπάνια 

- 2 ραδιοφωνικά spot (διάρκειας 30-35’’) για την ραδιοφωνική καμπάνια 

2. Υλικό προβολής στο Διαδίκτυο 

-  web banners σε μορφή GIF που θα παραδοθούν σε όλες τις απαιτούμενες διαστάσεις με βάση 
το digital media plan  

-  τέσσερα (4) video 20 – 25’’ για την προβολή στα social media επιμέρους εκδηλώσεων, 
απολογιστικών στοιχείων και θεματικών παρεμβάσεων 

- Infographics για την παρουσίαση ενημερωτικών και απολογιστικών στοιχείων στην ιστοσελίδα 
και τα social media 

- template για e-Newsletter   

3. Έντυπο ενημερωτικό και προωθητικό υλικό 

- Γενικό ενημερωτικό έντυπο του Ε.Π. ΕΒΥΣ 

- 13 Ενημερωτικά έντυπα για τις παρεμβάσεις και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΤΕΒΑ στις 
Περιφέρειες 
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- Πολυσέλιδο Απολογιστικό Έντυπο του Ε.Π. 

- Προωθητικά – αναμνηστικά αντικείμενα για ενημερωτικές εκδηλώσεις/συνέδρια (όπως usb 
stick, συνεδριακές τσάντες, στυλό κλπ.) 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης, Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή:  

 τη δημιουργία και τη σύνθεση των πληροφοριών (κείμενα, λεζάντες, φωτογραφίες κ.α.) που 
θα συμπεριληφθούν στο υλικό προβολής,  

 την αξιοποίηση αρχειακού φωτογραφικού υλικού από συνεργαζόμενους φορείς ή/και 
πρωτότυπη φωτογράφιση, 

 τη συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων για τα διαφημιστικά spot 

 τη σύνταξη πρωτότυπων κειμένων για τα ενημερωτικά έντυπα από κειμενογράφο ή/και 
επιμελητή, με βάση υλικό που θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 τη γραφιστική επιμέλεια–δημιουργικό του διαφημιστικού υλικού με ενιαία εικαστική 
ταυτότητα, 

 τον καθορισμό/εξειδίκευση των τεχνικών προδιαγραφών και την παραγωγή του 
ενημερωτικού υλικού ανά κατηγορία και είδος.  

 

Βασικές Προδιαγραφές παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 

 Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video) 

 Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels  

 Ψηφιακή μορφή σε αρχεία avi και mp4 

 Αναλογία: 16:9 

 Μορφή optimized για χρήση σε social media. 

 Σήμα ήχου: stereo 

 Computer graphics ή/και 3D animation ανάλογα με το σενάριο 

 Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες θα εγκριθούν από την 
αναθέτουσα αρχή 

 Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμβάνεται επίσης 
έκδοση χωρίς σπικάζ 

 Το καθένα από τα video θα παραδοθεί με τίτλο, metadata και tags. 

 Τα ραδιοφωνικά spot θα έχουν μορφή wav και mp3 

 Συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού Ε.Π. ΕΒΥΣ 

 Μέριμνα πρέπει να ληφθεί σχετικά με την τήρηση και την εφαρμογή των όσων ορίζονται 
αναφορικά με την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην 
πληροφόρηση και επικοινωνία. 
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Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια των παραγωγών (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων στους 
οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, μοντάζ κλπ.) αποτελεί ευθύνη και επιλογή του 
Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές αυτές θα αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το σενάριο και το περιεχόμενο που έχει συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την εξασφάλιση 
αδειών για την πραγματοποίηση των λήψεων, ενώ τα τυχόν τέλη λήψεων επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως προς 
την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της παραγωγής (π.χ. αλλαγή, αντικατάσταση πλάνων, 
διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κ.λπ.), τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των συνεργαζόμενων φορέων που 
υλοποιούν τις δράσεις, εφόσον αποτελέσουν αντικείμενο προβολής. 

Ο ανάδοχος θα διερευνήσει και θα εισηγηθεί για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή τα άτομα που, 
σύμφωνα με το σενάριο, θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους κατά την παραγωγή των videos. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
υλοποίηση των βίντεο, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR) κατά τη διάρκεια των εργασιών για την παραγωγή των παραδοτέων. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Σενάριο για γενικό video, διάρκειας 3 λεπτών, story board και παραγωγή του video 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

 Σενάρια για δύο (2) τηλεοπτικά spot, διάρκειας 30-35’’, story board και παραγωγή τους 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

 Σενάρια για δύο (2) ραδιοφωνικά spot, διάρκειας 30-35’’ και παραγωγή τους, 

 Σενάριο για τέσσερα (4) σύντομα video για τα social media, διάρκειας 20-25’’ και 
παραγωγή τους, 

 τουλάχιστον έξι (6) μακέτες ηλεκτρονικής καταχώρησης στο διαδίκτυο (web banners) και 
παραγωγή τους σε αρχεία GIF που θα παραδοθούν σε όλες τις απαιτούμενες διαστάσεις 
που δημοσιεύθηκαν (ενδεικτικά: 250x134 pixels, 468x60 pixels και 300x250 pixels),  

 τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές μακέτες καταχωρήσεων, σε διάσταση 21Χ28 cm 
και σε προσαρμογές, ανάλογα με τις προδιαγραφές των εντύπων που δημοσιεύθηκαν, 

 τουλάχιστον οκτώ (8) μακέτες θεματικών infographics ενημερωτικού και απολογιστικού 
χαρακτήρα, 

 τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μακέτες ενημερωτικών εντύπων (3πτυχα, πολυσέλιδα κ.α.) 
και παραγωγή τους σε προδιαγραφές και ποσότητες που θα εγκριθούν στις επιμέρους 
προτάσεις υλοποίησης, 

 προσχέδια και τελική μακέτα/template για e-Newsletter, 
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 μετατροπή του έντυπου υλικού που θα παραχθεί και σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη 
για ανάρτηση και ανάγνωση στην ιστοσελίδα και τα social media  του Ε.Π. ΕΒΥΣ.    

Τα προσχέδια και οι τελικές μακέτες θα παραδοθούν σε μορφή αρχείου .pdf, .jpg και .eps. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών, 
καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής με πλήρη δικαιώματα, καθώς θα αποτελούν 
περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. 

 
 
 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

 
5.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα  τις παραγράφους 3, 5 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016 και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  
5.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 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 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
5.3 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.  
5.4 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 του ν. 4412/2016.  
5.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
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παραλαβής της παραγράφου 2 (άρθρο 219) ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
5.6 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 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
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.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
του. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. 
6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
σε βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 
 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών 

ή και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που 
περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή 
και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 
50%  

 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 
ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

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

6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
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6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 
4412/2016. 

6.6 Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 
ν.4412/2016. 

6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του Έργου με αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά 
από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 
κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.  

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 
προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν 
εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής 
της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως 
και προσηκόντως.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των …………….  #............# €. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, και 
αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του 
αναδόχου) και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές υπό την προϋπόθεση της οριστικής 
παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
σύμβασης, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παραλαβής 
και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.  Αναλυτικά: 
 

 

5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με εξόφληση του 100% της αξίας του 
τιμολόγιου που εκδίδεται κάθε φορά που θα γίνεται τμηματική παράδοση των υπηρεσιών και 
που αντιστοιχεί στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων όπως προκύπτουν από την υλοποίηση έκαστης φάσης του έργου, όπως συμφωνείται 
με την Αναθέτουσα Αρχή, τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής και την έκδοση 
των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο, ως προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
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5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή) , για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
δ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης. 
ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. 
....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας ..................., 
που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
διαρκείας μέχρι ……………. 
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΥΘΥΝΗ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς 
αποκατάστασή της. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 
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ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
11.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών 
στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 
εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από 
τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής 
των υπηρεσιών της παρούσας. 
11.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
11.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών 
που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 
11.4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την εν 
λόγω προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο 
παραχώρησης χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα φέρει όλες 
τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και 
τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 
της υπογραφής της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του 
συνόλου της σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην 
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 
ημερομηνία έναρξης της διακοπής καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 
2. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να 
λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής 
και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή 
της. 
3. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση ενεργοποιείται 
αυτοδικαίως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου. 
4. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της σύμβασης. Μετά την 
ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή, η σύμβαση 
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της 
αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 

 Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

 η υπ. αριθμ…… Απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  

 η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης,  

 η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με 
τα προαναφερόμενα έγγραφα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της ............  
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους. 
Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
       ΓΙΑ ΤHΝ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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