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Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

2. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», όπως ισχύει 

3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

4. Το Π.Δ. 63/04-08-2020 (ΦΕΚ 156/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το 

Άρθρο 3.  

5. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α), περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

6. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση 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(ΦΕΚ 297) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 

των άρθρων 4,5,8,39 και 58 παρ1. 

7. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Μονάδα: Γ 

Ταχ. Δ/νση: Κόνιαρη 15, 11471 Αθήνα 

Email: ymeperaa@mou.gr 
  

Πληροφορίες: Μ. Κουσουλάκου, Θ. Παρμακσίζογλου 

Τηλέφωνο: 2106930156, 2131500879 

Email: m.kousoulakou@mou.gr, tparmaksizoglou@mou.gr   

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τεύχους Διακήρυξης για 

την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 8:  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων 

Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023»  της πράξης «Ενέργειες 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"» (MIS: 5003750). 
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8. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  όπως τροποποιήθηκε με 

τον ν. 4782/2021. 

9. Το ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 

στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 

απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

10. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α)  

11. Το ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του 

νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

12. Την με αρ. 76928 (ΦΕΚ 3075/Β/13.7.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων –Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

13. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453/Β/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

14. Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2425/Β/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)  

15. Την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2338/Β/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

16. Το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

17. Το ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 85 επ. 

18. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

19. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

20. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει. 

22. Το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

23. Το π.δ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» 

24. Το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

25. Το ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

26. Το ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 

27. το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

29. Την με αριθ. C(2014)10160/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά. 

30. Την με αριθ. πρωτ. ΥΑ 12/ΕΥΘΥ 1058/29-12-2017 (ΦΕΚ 81/Β/23-01-2018) «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.5.2015 υπουργικής απόφασης 

«Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 

981/Β/28.5.2015)». 

31. Τη με αρ. πρωτ. Υπ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 87649/27.08.2015 σχετική Υπουργική 

Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚ74465ΦΘΘ-0ΦΓ) για την τοποθέτηση Προϊσταμένου 

Υποδιεύθυνσης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, και το Άρθρο 39, παρ. 6 του 

Ν.4314/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί αναπλήρωσης του 

Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας. 

32. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ) για τον Διορισμό Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

33. Τη με αριθ. 85847/11-08-2020 (ΦΕΚ 3375/Β) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.  

34. Τη με αριθ. Πρωτ. 60661/31-05-2021 (ΦΕΚ 2280/Β) Απόφαση «Ορισμός 

αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 

του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν 

ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας». 

35. Την Απόφαση με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β) «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες 

δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

36. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.4001/11-05-2020 Απόφαση «Έγκριση 4Ης 

τροποποίησης Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

37. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/6107/24-06-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-07-2019) 

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη"» με Κωδικό ΟΠΣ 5003750 στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Συνδρομή 

ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

38. Το ενάριθμο έργο 2016ΣΕ21910007 της ΣΑΕ 219/1 «Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
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Αειφόρος Ανάπτυξη"» με Κωδικό ΟΠΣ 5003750, με προϋπολογισμό δυο εκατομμύρια 

και επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.755.000,00 €) που περιλαμβάνει το 

υποέργο 8 «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα 

έτη 2022-2023». 

39. Το από 07-02-20222 Αίτημα της Μονάδας Α΄ για την ανάθεση του έργου. 

40. Τη με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2536/11-03-2022 διατύπωση θετικής γνώμης 

της Μονάδας ΒΥΜ3 της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και 

τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο : «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» Α/Α 8 της 

Πράξης «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"» με κωδικό ΟΠΣ 

5003750. 

41. Το γεγονός ότι η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει μικρό μέρος των 

προτεινόμενων δράσεων της αρχικά εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του 

Προγράμματος με αποτέλεσμα, η αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και των 

δράσεών του να παραμένει χαμηλή. Καθώς η λήξη επιλεξιμότητας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

είναι η 31/12/2023 και σημαντικό πλήθος έργων του Προγράμματος εκτιμάται ότι 

ολοκληρώνονται εντός των ετών 2022 -2023, ενώ παράλληλα τα έργα που θα 

ολοκληρωθούν ως phasing από πόρους Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 

αναμένεται να  

42. παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο σε αυτά τα έτη, θεωρείται απαραίτητη η προβολή 

τους καθώς και η ωφέλεια που προκύπτει από την υλοποίησή τους στην κοινωνία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1. Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και του Τεύχους 

Διακήρυξης (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής.  

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο 

ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€360.000,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο και οχτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.860.000,00) 

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο 

Τεύχος το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

5. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

6. Η περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στη συνέχεια στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) και σε δυο τοπικές εφημερίδες.  

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής (https://www.ymeperaa.gr) 

8. Ο διαγωνισμός και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.ymeperaa.gr/




 

\\thrileonsrv01\Αρχεία ΥΜΕΠΕΡΑΑ\Π.Π 14-20\Ε6 ΕΥΔ-ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ\Ε6.15 Υ ΕΡΓΑ ΥΠ Α\5003750_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ\08_ΔΙΕΘΝΗΣ\1. ΑΝΑΘ_ΑΡΧΗ\1. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΕΣΗΔΗΣ\2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΤΕΥΧΩΝ_ΑΚ.ΑΝΤ.docx 

 ΚΩΔ. ΑΡ.: Ε.X.16_5 Απόφαση Έκδοση: 5 Ισχύει από: 06.08.2020 Σελίδα 5 από 112 

 

9. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ενάριθμου του έργου 2016ΣΕ21910007 της ΣΑΕ 

219/1 «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"» με προϋπολογισμό δύο 

εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.755.000,00€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Τεύχος Διακήρυξης 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

2. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Φ. Ε6.15Υ 5003750_08 

2. Αν. Προϊσταμένος ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

3. Μονάδα ΒΥΜ3 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ &, ΤΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 

090166291 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1035.F01141.0001  

Ταχυδρομική διεύθυνση Κόνιαρη 15  

Πόλη Αθήνα  

Ταχυδρομικός Κωδικός 11471 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS GR303 

Τηλέφωνο +30 213 1500879 

Φαξ +30 2106930188 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   tparmaksizoglou@mou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Θωμάς Παρμακσίζογλου 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εφεξής ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή/και Αναθέτουσα Αρχή) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κόνιαρη 15, Τ.Κ. 

11471, είναι αρμόδια για την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Οι δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής είναι μεταξύ άλλων η υλοποίηση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας που αφορούν τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του ΕΠ Μεταφορών. Οι 

ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του 

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και 

επιπροσθέτως στην www.ymeperaa.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ymeperaa.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων , Κωδ. ΣΑ Ε2191.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ21910007). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 8 της Πράξης: «Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη"» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με βάση την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 15923/21.12.2016 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5003750. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Άξονας Προτεραιότητας 15, Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ, της δράσης 15.34.3 «Πληροφόρηση και 

επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής») και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Επικοινωνιακής 

Στρατηγικής του Προγράμματος και η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και 

ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία 

των έργων και δράσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

Το Σχέδιο Δράσεων θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών πληροφόρησης και 

προβολής για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως τον δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή 

πρωτότυπου έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, υλοποίηση εκστρατείας 

επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και διάφορες άλλες προωθητικές ενέργειες, με στόχο την αύξηση της  

αναγνώρισης και την εξοικείωση των πολιτών με το Πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ταυτόχρονα, θα αναδεικνύει τα οφέλη του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Επιδιώκεται, κατά την περίοδο που υπολείπεται ως τη λήξη της επιλεξιμότητας του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που θα συμπίπτει με τον χρόνο υλοποίησης της σύμβασης να επιτευχθούν οι 

Επικοινωνιακοί Στόχοι του Προγράμματος για όλα τα κοινά - στόχους του, σε συνέργεια με  

την ευρύτερη πολιτική επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. 

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει τις κατωτέρω Δράσεις : 

Δράση 

Δ1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης 

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού 

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Δ5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενημερωτικών Δράσεων 

Δ6: Λοιπές Δράσεις Υποστήριξης του Έργου 

Δ7: Έρευνες Κοινού 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ». 

 Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δεδομένου αφενός της 

πολυπλοκότητας του αντικειμένου, αφετέρου της απαίτησης για συνδυαστική εκτέλεση όλων 

των προς ανάθεση υπηρεσιών από έναν ανάδοχο, για τη διασφάλιση της ορθής και 

αποτελεσματικής διαχείρισης του έργου, καθώς και του σύντομου χρονικού διαστήματος 

εντός του οποίου πρέπει να υλοποιηθεί. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό 

των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€360.000,00). O συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 

οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€1.860.000,00). 

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης 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)» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 

4782/2021 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 

δηµόσιων συβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,  

- 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» , της κοινής απόφασης των 
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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», 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» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της υπ’αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» 

- της υπ’αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

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

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

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

άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 

διατάξεις»,  

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

έγγραφα και στοιχεία»  

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

Θέματα»,  
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- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- του ν.4172/2013 (Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

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

όπως ισχύει. 

το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης και ιδίως:  

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006. Οι σχετικές με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία διατάξεις είναι τα 

Άρθρα 115 - 117 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού. 

 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη 

μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα 

καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

 της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος (3/7/2015). 

- του π.δ. 261/97 (Α’ 186) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης» 

- του ν. 4864/2021 (Α’ 237) «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του 

επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 

στρατηγικές επεν δύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες 

διατάξεις» 

- του ν. 4487/2017 (Α' 116) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου 

περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες 
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εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4339/2015 (Α' 133) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 

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 Επιχειρήσεων 

- Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α'82) και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 3688/2008 (Α΄ 163) "Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και 

άλλες διατάξεις" 

- του ν. 3548/2007  (Α΄68)  "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις" 

- του ν. 2328/1995 (Α’ 159) "Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και 

της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

- του ν.   2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”, 

- της με αριθ. Πρωτ. 2879/02.03.2018 (Β’ 879) ΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

- της με αριθ. Πρωτ. Ε/120/24-03-2022 Απόφασης έγκρισης του προγράμματος 

επικοινωνιακής προβολής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης (Προεδρία της Κυβέρνησης) 

- της Α.Ε/310/11-12-19 «Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και 

τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του 

άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει» 

- της με αριθ. Πρωτ. 20977/2007 (Β' 1673) ΥΑ «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.   3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.   3414/2005», 

- της ΠΥΣ 50/2015 (Α΄ 179) «Εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Ε. στα Υπουργεία και τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την 

εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων», 

- της με αριθ.πρωτ. 60661/31-05-2021 (Β’ 2280) ΚΥΑ σχετικά με τον ορισμό αποφαινόμενων 

οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας. 

- της με αριθ. 85847/11-08-2020 (Β’ 3375) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη  

 της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/4001/11-05-2020 4ης τροποποίησης της  

Απόφασης Έγκρισης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής 

Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 15923/21.12.2016 Απόφαση ένταξης της 

Πράξης «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"» στο Επιχειρησιακό 
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Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ενάριθμου έργο 22016ΣΕ21910007 της ΣΑ Ε 2191 που περιλαμβάνει το υποέργο 8 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» 

 Το από 07-02-2022 Αίτημα για ανάθεση ενέργειας Τεχνικής Βοήθειας για παροχή 

υπηρεσιών. 

 της προέγκρισης δημοπράτησης της σύμβασης (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2536/11-

03-2022), από την αρμόδια μονάδα ΒΥΜ3 της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/4606/05-05-2022 Απόφασης «Έγκριση διενέργειας 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τεύχους Διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου 

για το υποέργο 8:  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για 

τα έτη 2022-2023» της πράξης «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη"» (MIS: 5003750). 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30/05/2022 και ώρα 17:00. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παραλαβής από το σύστημα) είναι η 

06/06/2022 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Για να υποβάλλουν προσφορές, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

05/05/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: 156373  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες: (άρθρο 4 Π.Δ. 

118/2007)  

- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   www.ymeperaa.gr  στην διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ> ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ> ΝΕΑ - 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

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 αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/4606/05-05-2022 Προκήρυξη της Σύμβασης (αρ. 

αναφοράς ENOTICES-ECAS_n0022db6/2022-066936 εφ.ΕΕ), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ymeperaa.gr/
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• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 

τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

(www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των 

εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην 

ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο..  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο Παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 

και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 





 Σελίδα 15   

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

2.2.1.1 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 

συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 

υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 

για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2.2.1.2 α) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές υπηρεσίες και να 

μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων του Π.Δ. 261/1997, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3688/2008 άρθρο 12 παρ. 3 και 4.  

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). Για 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. 

β) Ενώσεις/κοινοπραξίες νομικών ή φυσικών πρόσωπων οι οποίες υποβάλουν κοινή 

προσφορά και ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, με την προϋπόθεση 

ότι ένας εκ των συμμετεχόντων να ασκεί διαφημιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου. 

2.2.1.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Κανένας προσφέρων δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα (ως υπεργολάβος) σε 

περισσότερες της μιας προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού, άλλως απορρίπτονται 

όλες. 
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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 (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV), που ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ  (30.000,00€). 

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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.8 και 3.2), δ) δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη 

προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 

κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 

έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της 

παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 

του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των 

άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 

παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, 

της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 

βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού 

Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 

ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 

4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 

Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

1 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται 

ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 

323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

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

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εκπρόσωπο. 

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

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

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 

όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 2.2.3.3.  Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
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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 υποβολής προσφοράς. 

 2.2.3.4  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) 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,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της 

παραγράφου 2.2.9.2 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 με 

απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  
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2.2.3.5. 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 (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι 

υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 

αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 

προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή 

άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ο.Ο.Σ.Α. 

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 

σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

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

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

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

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

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

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

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. 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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 

είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

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

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγλεματικής 

δραστηριότητας πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ήτοι (2019-2020-2021) ίσο ή μεγαλύτερο από το 70% 

του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, δηλαδή ποσού ενός 

εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00 €). 

Επισημαίνεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει από 

εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν ότι έχουν υλοποιήσει αντίστοιχο 

φυσικό αντικείμενο τα τελευταία 5 χρόνια με 2 έργα και να καλύπτουν συνολικά τα 

παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 

1. Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας 

2. Δημιουργικές εργασίες και branding για έντυπες και οπτικοακουστικές παραγωγές 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης καμπάνιας/στρατηγικής επικοινωνίας, 
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3. Οπτικοακουστικές παραγωγές (παραγωγές βίντεο για τηλεόραση ή και διαδίκτυο, 

ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά spots, ραδιοφωνικές παραγωγές κλπ), 

4. Προωθητικές ενέργειες (διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, ημερίδων, ειδικών 

επικοινωνιακών γεγονότων, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) 

5. Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε internet, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο και τύπο. 

Το σύνολο του προϋπολογισμού τουλάχιστον ενός έργου του υποψηφίου θα πρέπει να 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, 

δηλαδή σε συνολική αξία τουλάχιστον τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(375.000,00 €). 

Στις περιπτώσεις ενώσεων/κοινοπραξιών, τα ανωτέρω πρέπει να καλύπτονται από 

τουλάχιστον ένα μέλος. 

β) Οι οικονομικοί φορείς, πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη 

εξειδίκευση, εμπειρία  και επαγγελματικά προσόντα και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 

για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

συστήσουν ομάδα έργου που να ικανοποιεί τα παρακάτω: 

1. Ο υπεύθυνος του έργου και ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου θα πρέπει να 

διαθέτουν (ο καθένας) τουλάχιστον δεκαετή (10) εμπειρία στην υλοποίηση έργων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα πρέπει να 

έχουν εμπειρία συντονισμού σε τουλάχιστον ένα (1) έργο, προϋπολογισμού που 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού π/υ του έργου, δηλαδή σε συνολική 

αξία τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€), που να καλύπτει συνολικά 

τα ανωτέρω στο σημείο α’ θεματικά αντικείμενα. 

Η αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου κατά τη διάρκεια του Έργου επιτρέπεται μόνο από 

τον αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. Σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρωτή, 

επιτρέπεται η αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου από αντικαταστάτη που πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του έργου με τον 

αντικαθιστάμενο, και μετά την αξιολόγησή του και την έγκριση της αντικατάστασης από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για λόγους 

ανωτέρας βίας, είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

2. Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, στα οποία 

προσμετράται και ο Υπεύθυνος έργου. Τα υπόλοιπα εννέα (9) μέλη θα διαθέτουν 

τουλάχιστον πενταετή (5ετη) εμπειρία σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια του Έργου. 

Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε μετά από απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία 

και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον αντικαθιστάμενο, και μετά την 

αξιολόγησή του και την έγκριση της αντικατάστασης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Κάθε ένα από τα ανωτέρω στο σημείο α’ θεματικά αντικείμενα να καλύπτεται από 

τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου, που να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 

δύο (2) έργα ή τμήματα έργων σχετικά με το αντικείμενο. Το ίδιο μέλος μπορεί να 

προσμετράται σε δύο (2) το πολύ θεματικά αντικείμενα. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

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). Το πεδίο εφαρμογής 

της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται 

με την παρούσα. 

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, 

πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης 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.  

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 

κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 

δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 

λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί 

ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
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συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 

να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος 

δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 

προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά 

του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 

έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω 

παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της 

υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 

2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 

ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 

υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 

μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 

σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
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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. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 

οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο 

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 

ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, 

με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 

της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο 

ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 

μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της 

ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 

παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές 

θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν 

υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός 

φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 

ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει 

τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 

2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 

των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον 

προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 

περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 

και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 

και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 

2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-

ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις 

ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης 

ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 

και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 

παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

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

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που 

καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό 

πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό 
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πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που 

αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους 

κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 

ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι 

διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις 

οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το 

συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές 

εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 

εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του. 

- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 

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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 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. 

iii) 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.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 
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ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με 

την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η 

δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει 

την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν 

επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή 

του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 

παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη 

διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 

τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από 

κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο 

της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Ο προσωρινός ανάδοχος, 

πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, προσκομίζει κατά το στάδιο 

κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια 

και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως 

ισχύει. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι 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 επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 

Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

1. Εγκεκριμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για την τριετία 2019-2021, 

εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.  

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

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση  αντιγράφου του εντύπου Ε3 για τις τρεις 

τελευταίες χρήσεις και εκκαθαριστικών σημειωμάτων των αντίστοιχων Φορολογικών 

Δηλώσεων, συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών του για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.  

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.  

  

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. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν:   

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

την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

Α/Α  Παραλήπτης/ 

Αναθέτουσα 

Αρχή  

Τίτλος 

Σύμβασης  

Σύντομη 

περιγραφή 

φυσικού 

αντικειμένου  

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

(από -

έως)  

Π/Υ  

έργου 

(€)  

Περιγραφή 

συνεισφοράς 

στο έργο  

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στο έργο  

Στοιχείο 

τεκμηρίωσης  

(τύπος &  

ημερομηνία  

         

 

Πιστοποιητικά από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες και σχετικές βεβαιώσεις για την 

υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. 

- Εάν ο παραλήπτης του έργου 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 παραλήπτης του έργου 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. 

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

Υ.Ε) όπου θα περιγραφεί ο ρόλος του κάθε στελέχους στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης, 
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θα δηλωθούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του στο έργο, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Ονοματεπώνυμο 

στελέχους  
Επωνυμία Φορέα  

απασχόλησης  
Θέση στην Ομάδα  

Έργου (τίτλος θέσης)  
Αρμοδιότητες /  

Καθήκοντα  

    

 

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της 

προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας έργου (ΥΕ, Αναπληρωτής ΥΕ και Μέλη ΟΕ), 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, συνοδευόμενα από κατάλογο έργων, 

υπό μορφή πίνακα. 

 

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. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένη. 

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.  

γ. 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. 

α/α ενέργειας Τμήμα έργου 

που 

προτίθεται να 

ανατεθεί 

σε 

υπεργολάβο 

 

Κόστος ενέργειας 

(ποσό χωρίς 

ΦΠΑ) 

Επωνυμία, ΑΦΜ, 

στοιχεία επικοινωνίας, 

Νόμιμος Εκπρόσωπος) 

Ημερομηνία  

Δήλωσης 

Συνεργασίας  

   «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» 

με δ.τ. «………….……….» 

ΑΦΜ: …………. 

Νομ. Εκπρόσωπος: 

……………… 

email: …………………. 

Τηλέφωνο: 

…………………….. 

 

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 
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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.  

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. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 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. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 

προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης 

του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα 

φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει 

ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον 

επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, 

υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 
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περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή 

να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά 

θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα 

χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 

διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 

καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της 

σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 

χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων 

ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. 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. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

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

κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων του 

προκηρυσσόμενου έργου, με βάση τους Επικοινωνιακούς 

Στόχους του Προγράμματος. 

20% 

Κ2 

Μεθοδολογία υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου - 

Τεκμηρίωση των προτάσεων προσέγγισης για κάθε Δράση του 

έργου καθώς και της διεισδυτικότητας, ελκυστικότητας και 

αποτελεσματικότητάς τους.  

20% 

Κ3 

Δημιουργικές προτάσεις, δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων 

εφαρμογών, δείγματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

επικοινωνίας και πληροφόρησης. Πρόταση διοργάνωσης 

ενημερωτικής εκδήλωσης. 

40% 

Κ4 Τρόπος οργάνωσης και διοίκησης έργου  20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Οι υποψήφιοι στην τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να αναπτύξουν ανά κριτήριο 

αξιολόγησης τα παρακάτω αντικείμενα. 

Κριτήριο 

Αξιολόγησης  

Περιεχόμενο Τεχνικής 

Προσφοράς Προσφέροντα 

Επεξήγηση Κριτηρίων  

Κ1  Πρόταση προσέγγισης της 

επικαιροποίησης της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας 

και διαμόρφωσης του 

Σχεδίου Δράσης για τα έτη 

2022-2023, με στόχο την 

μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

Θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν:  

• Η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών απαιτήσεων 

του έργου, το οποίο αφορά σε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων 

επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τα δύο τελευταία έτη 

υλοποίησής του. 

• Η ενσωμάτωσή των επικοινωνιακών στόχων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

στην προσέγγιση του έργου και η αποτύπωση του τρόπου 

επίτευξής τους.  

• Η αξιολόγηση της επιλογής των ομάδων – στόχου της 

ισχύουσας Στρατηγικής Επικοινωνίας, στις οποίες απευθύνονται οι 

δράσεις επικοινωνίας του Προγράμματος, η παρουσίαση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Κ2 Πρόταση μεθοδολογικής 

προσέγγισης του έργου, 

στην οποία θα λαμβάνονται 

υπόψη οι προτεραιότητες 

Θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν: 
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καθώς και οι κύριες 

θεματικές ενότητες/ομάδες 

έργων του Προγράμματος, 

οι Επικοινωνιακοί Στόχοι του 

και τα Κοινά Στόχος της 

επιδιωκόμενης 

επικοινωνίας. 

• Το πλήθος των δράσεων και η τεκμηρίωση της επιλογής του 

«μείγματος» των προτεινόμενων ενεργειών επικοινωνίας που θα 

επιλεγούν για την αποτελεσματική υλοποίησή του έργου. 

• Ο βαθμός ανάλυσης και η τεκμηρίωση της καταλληλότητας των 

τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των 

προτεινόμενων ενεργειών επικοινωνίας. 

• Ο βαθμός ανάλυσης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και η 

τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων 

ενεργειών επικοινωνίας. 

•  Ο βαθμός ανάλυσης και η τεκμηρίωση των μέσων και των 

δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση/αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας/επιτυχίας του έργου. 

Σε όλα τα παραπάνω σημεία, θα αξιολογηθεί ο βαθμός 

συσχέτισης της πρότασης με τις κύριες θεματικές ενότητες/ομάδες 

έργων του Προγράμματος, τους Επικοινωνιακούς Στόχους του και 

τα Κοινά Στόχος της επιδιωκόμενης επικοινωνίας. 

Κ3 Ενδεικτικές δημιουργικές 

προτάσεις και παραγωγές 

για τηλεόραση, ραδιόφωνο 

και έντυπα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, διαφημιστική 

παρουσία στο διαδίκτυο, 

ψηφιακή σήμανση. – 

Ενδεικτική πρόταση 

υλοποίησης Ενημερωτικής 

Δράσης. 

Θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν δημιουργικές προτάσεις 

και δείγματα εφαρμογών ως προς: 

• Την ανάδειξη  των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών απαιτήσεων 

του έργου.   

• Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την πρωτοτυπία και τον 

καινοτόμο χαρακτήρα. 

• Τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφόρησης.  

• Την προσέγγιση προσβασιμότητάς ΑΜΕΑ. 

Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον προτάσεις 

για: 

• Ένα εικονογραφημένο προσχέδιο σεναρίου «ομπρέλα» για την 

τηλεόραση 30 δευτερολέπτων.  

• Ένα σενάριο εκφώνησης για ηχητικό σποτ «ομπρέλα» στο 

ραδιόφωνο διάρκειας 30 δευτερολέπτων. 

• Μία μακέτα καταχώρησης (banner) για διαφημιστική προβολή 

στο διαδίκτυο. 

• Ένα προσχέδιο καταχώρησης για εφημερίδα-έντυπα. 

• Μία ενδεικτική πρόταση υλοποίησης ενημερωτικής δράσης. 

• Μία ενδεικτική πρόταση έμμεσης επικοινωνίας (επιλογή από 

Δελτίο Τύπου, Ρεπορτάζ – Σχόλια, Αφιερώματα, Παρουσιάσεις, 

Advertorials, Συνεντεύξεις, Συνεντεύξεις Τύπου κλπ.), 

με  υποβολή και αντίστοιχων δειγμάτων εκτέλεσης σχετικών  

δημιουργικών εργασιών από προηγούμενες συμβάσεις του 

Υποψηφίου.   

Κ4 Πρόταση Οργάνωσης και 

Διοίκησης Έργου 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, θα αξιολογηθεί το 

σύστημα οργάνωσης και διοίκησης του έργου, και η περιγραφή 

της Ομάδας έργου.  

Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν: 

• Η προτεινομένη δομή, η σύνθεση και οι ρόλοι/αρμοδιότητες των 

μελών της Ομάδας – Έργου. 

• Η προτεινομένη συσχέτιση των μελών της Ομάδας Έργου με 

συγκεκριμένες δράσεις της Σύμβασης βάσει των προσόντων και 

της εμπειρίας τους. 

• Η προτεινομένη συνεργασία της Ομάδας – Έργου με τα αρμόδια 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Η υλικοτεχνική υποδομή του Υποψηφίου.  

 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη κριτηρίων 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς, στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου, αυξάνεται δε μέχρι τους 

130 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

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

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (δηλαδή τεχνικές προσφορές που δεν 

καλύπτουν ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους του κριτηρίου) επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της εκάστοτε τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Τ = K1x20%+Κ2x20%+Κ3x40%+K4x20% 

 

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, 

ο οποίος περιλαμβάνει συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική 

προσφορά. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης: 

Α = 0,80 (T/Tmax) + 0,20 (Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, 

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, 

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς 

 

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.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση 

προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της 

παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 

εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 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 
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δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 

συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 

(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 

αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα 

στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 

προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 

αυτόν. 

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 

σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 

στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 

σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-

ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 

ενδεικτικά είναι : 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή 

δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 

(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 

έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 

Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 

Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 

έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 

εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 

με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 

κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 

φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 

οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 

ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 

εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως 

την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 

υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 

αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 

σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου (χωριστά από κάθε μέλος, σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων). 

β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙ  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί  

μέσω του σχετικού συνδέσμου «Πρόσβαση Χρηστών στην εφαρμογή PromitheusESPD» στην 

ενότητα «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ» της Διαδικτυακή Πύλης 

«Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr) είτε απευθείας στο σύνδεσμο 

https://espd.eprocurement.gov.gr. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να 

αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 

στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 

υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 

της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά:  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στα άρθρα 2.2.6 και 2.3.1 της παρούσας Διακήρυξης. 

i. Για το άρθρο 2.2.6 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος 

ψηφιακά υπογεγραμμένα στην οποία δηλώνει: 

o την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

o Όλα τα μέλη της Ομάδα Έργου σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ Β4.β του 

άρθρου 2.2.9.2 

o ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.6.β 

 

ii. Για το άρθρο 2.3.1 

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 άρθρο 2.3.1: 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

της τεχνικής προσφοράς τους. 

a. Πρόταση προσέγγισης της επικαιροποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής 

και διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2022-2023, με στόχο την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του. 

b. Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου, στην οποία θα λαμβάνονται 

υπόψη οι Προτεραιότητες και οι κύριες θεματικές ενότητες/ομάδες έργων του 

Προγράμματος, οι Επικοινωνιακοί Στόχοι του και τα Κοινά Στόχος της 

επιδιωκόμενης επικοινωνίας.  

c. Ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις και παραγωγές για τηλεόραση, ραδιόφωνο 

και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφημιστική παρουσία στο διαδίκτυο, 

ψηφιακή σήμανση. – Ενδεικτική πρόταση υλοποίησης Ενημερωτικής Δράσης. 

d. Πρόταση Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου 

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, και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ οι υποψήφιοι δηλώνουν την τιμή που προσφέρουν ανά 

κατηγορία υποδράσης η οποία, επί ποινή αποκλεισμού,  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι σε πρόδηλη 

αναντιστοιχία με το αντικείμενο και την αντίστοιχη τεχνική προσφορά η Επιτροπή 

Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και αν οι διευκρινήσεις δεν κριθούν 

ικανοποιητικές να απορρίψει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 

Η τελική προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των τιμών ανά 

υπόδράση, η οποία αναγράφεται στο τέλος του πίνακα αριθμητικώς και ολογράφως. 

Δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα συμπληρώσει το λογιστικό φύλλο (που έχει καταχωρηθεί στον 

χώρο του διαγωνισμού) και αφού το συμπληρώσει θα το μετατρέψει σε μορφή pdf και θα το 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”. Η Οικονομική Προσφορά 

υπογράφεται ψηφιακά κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού 

προσώπου και σε περίπτωση ένωσης, είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν, είτε 

από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

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

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

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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: 
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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 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής 

για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν 

την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά 

τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 

επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 
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προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία 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.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 

εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που 

η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

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

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 

υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 

άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 

επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι 

εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης2, εφεξής 

Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

 

2 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
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αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την 08/06/2022 και ώρα 10:00.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή3. 

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 ΕΣΗΔΗΣ 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει 

να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, 

των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 

πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 

αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 

γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 

εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου 

εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους 

τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

3      Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και 

τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση 

σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 

παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 

των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά 

σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη 

εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην 

προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το 

ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα 

του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο 

σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
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Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους 

προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 

των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που 

εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 

αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα 

με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 

την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 

παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή 

τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη 

δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 

και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως 

ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
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προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 

της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για 

τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 

σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) 

και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 

εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην 

οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων 

και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 

τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 

απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 
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μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης 

των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 

άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016, και  

γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 

του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 

μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή 

του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

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». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, 

πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 

συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 

την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 

να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 

στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 

συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 

παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 

κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 

23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη 

ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 

επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 

Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 

περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 

έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
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προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 

και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο 

προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 

π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 

αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 

της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 

π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 

Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 

αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 

που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως 

την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει 

και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 

Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει 

δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς 

την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο 

των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του 

άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με 

τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση 
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ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της 

προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 

δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 

(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 

Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 

ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 

προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 

κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 

βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 

(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 

κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 

νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία 

που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη 

της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 

διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση 

της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 

εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 

προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 

ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 

εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση 

της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 

παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 

εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 

της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 

ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι 

άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς 

και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης 

και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) 

για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 

συμφωνητικού. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 

τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης μπορούν να αποδεσμεύονται και σταδιακά κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1.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 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών 

του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 

αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 

για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 

συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 

υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου 

όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια- τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πρέπει ο νέος υπεργολάβος να πληροί 

τουλάχιστον τις ίδιες προϋποθέσεις με τον αντικαθιστάμενο. 

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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη σύμβαση δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται το δικαίωμα στον 

Ανάδοχο να εκχωρήσει αποκλειστικά και μόνο τα εισπρακτικά δικαιώματα της παρούσας 

σύμβασης σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 

συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

5.1.1  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

5.1.2   

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

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

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

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 

6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας  8% επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 

αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας 

σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 

άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια 

σύμβασης), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
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η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 

ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 

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

της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν 

ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 

όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 

τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1   

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται με Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής 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. 

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από την υπογραφή της σύμβασης. 

6.2.2  

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 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 
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ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας. 

6.2.3  

Σε κάθε περίπτωση η λήξη της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2023. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 

σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 

έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με 

τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

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

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
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6.3.6  

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

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 

άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, 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 Αναπροσαρμογή τιμής  

Το τίμημα των προσφερόμενων υπηρεσιών θα είναι αμετάβλητο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής και 

δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» 2014-2020 που περιλαμβάνει τις κάτωθι επτά (7) Δράσεις: 

Δράσεις Επικοινωνίας ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Δ1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας 

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού 

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Δ5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενημερωτικών Δράσεων 

Δ6: Λοιπές Δράσεις Υποστήριξης του Έργου 

Δ7: Έρευνες Κοινού 

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 σημείο θα 

απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και σύμβαση, που θα υπογραφεί. 

Ο στόχος της παρούσας διακήρυξης είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και 

ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των 

έργων και δράσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Η κατάρτιση και η υλοποίησή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του διέπεται 

από το εξής θεσμικό πλαίσιο: 

• τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Οι 

σχετικές με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία διατάξεις είναι τα Άρθρα 115 - 117 και το 

Παράρτημα XII του Κανονισμού. 
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• τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί 

καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και 

διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Προγράμματος στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

(3/7/2015). 

2. ΤΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1 Η Ταυτότητα του Προγράμματος 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).  

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις / έργα του τομέα των Μεταφορών και του 

τομέα του Περιβάλλοντος της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία Αναθεώρηση του 

Προγράμματος: 

• ο τομέας Μεταφορών αξιοποιεί το 51,83% της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 

(ΣΔΔ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2.411,1 εκατ. €),  

• ο τομέας Περιβάλλοντος αξιοποιεί το 46,12% της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 

Δαπάνης (ΣΔΔ) (2.145,5 εκατ. €),  

• για την Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος αξιοποιείται το 2,05%  της 

Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (95,4 εκατ.€). 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί τις βασικές υποδομές των τομέων Μεταφορών και 

Περιβάλλοντος της χώρας, αποσκοπώντας κυρίως στην εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων 

ανάπτυξης των εξής δύο Προτεραιοτήτων του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2014-2020: 

• Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη 

• Προστασία του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.   

2.2 Προτεραιότητες και έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι το τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 2020 που διαθέτει πόρους ύψους 

4.652 εκ. € για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών στους 

τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος της χώρας. Ο Προγραμματισμός του έχει ως βάση τους 

στόχους που έχουν επιτευχθεί σε όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στους δύο 

τομείς  Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνεχίζονται οι προσπάθειες για ολοκλήρωση 

σημαντικών έργων υποδομών αλλά και την υλοποίηση πολλών νέων έργων που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη: και ανταγωνιστικότητα της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα : 
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• Στον τομέα των Μεταφορών συγχρηματοδοτούνται έργα υποδομών επί του 

Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (σιδηροδρομικά, οδικά, λιμενικά, αεροδρόμια), καθώς 

και δράσεις υποστήριξης των συνδυασμένων μεταφορών, βελτίωσης της ασφάλειας και 

εκσυγχρονισμού του συστήματος μεταφορών. Επίσης, σημαντικοί πόροι αξιοποιούνται για 

την ολοκλήρωση έργων καθαρών αστικών μεταφορών (κυρίως ΜΕΤΡΟ) στα δύο κύρια 

αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).  

Συγκεκριμένα, στον Τομέα Μεταφορών συγχρηματοδοτούνται έργα των εξής κύριων 

θεματικών ενοτήτων/ομάδων έργων: 

• Σιδηροδρομικά Έργα 

• Οδικά Έργα 

• Λιμενικά Έργα και Έργα Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  

• Έργα Αεροδρομίων και Έργα Ασφάλειας Αεροναυτιλίας  

• Μετρό / Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

• Στον τομέα Περιβάλλοντος συγχρηματοδοτούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 

δημόσιες υποδομές και κτίρια και τηλεθέρμανσης, υποστήριξης της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, σταδιακής ικανοποίησης των 

απαιτήσεων του ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ) στους τομείς διαχείρισης 

στερεών και υγρών αποβλήτων και υδάτων και υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου και την προστασία της 

βιοποικιλότητας. 

Συγκεκριμένα, στον Τομέα Περιβάλλοντος συγχρηματοδοτούνται έργα των εξής κύριων 

θεματικών ενοτήτων/ομάδων έργων: 

• Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων 

• Έργα Αντιμετώπισης Πλημμυρών 

• Έργα για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα 

• Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

• Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

• Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών 

• Έργα Αστικής Αναζωογόνησης 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: https://www.ymeperaa.gr/. 

2.3 Αντικείμενο και Στόχοι Επικοινωνίας: 

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του Προγράμματος και στη συνέχεια η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας που θα αναδείξουν την 

προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Καθώς η λήξη επιλεξιμότητας 

του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι η 31/12/2023 και σημαντικό πλήθος έργων του Προγράμματος 

εκτιμάται ότι ολοκληρώνονται εντός των ετών 2022 -2023, ενώ παράλληλα τα έργα που θα 

https://www.ymeperaa.gr/
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ολοκληρωθούν ως phasing από πόρους Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 αναμένεται να 

παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο σε αυτά τα έτη, θεωρείται απαραίτητη η προβολή τους καθώς 

και η ωφέλεια που προκύπτει από την υλοποίησή τους στην κοινωνία με ξεκάθαρους 

επικοινωνιακούς στόχους. Για το λόγο αυτό απαιτείται η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού 

Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα τελευταία δύο έτη επιλεξιμότητάς 

του.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Επικοινωνιακοί Στόχοι για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι: 

• Η ενημέρωση του ευρέως κοινού για τα έργα που υλοποιούνται, ολοκληρώνονται ή/και 

ξεκινάνε να υλοποιούνται με πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με ανάδειξη των στόχων, των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των ωφελειών από την υλοποίησή τους για τους 

πολίτες και την καθημερινότητά τους 

• Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου απαιτείται.  

• Η ανάδειξη στο ευρύ κοινό του ρόλου και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

υλοποίηση των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το θεσμικό 

πλαίσιο επικοινωνίας, την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τη μέτρηση 

αναγνωρισιμότητας έτους 2019 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τους Στρατηγικούς Στόχους και τις Βασικές 

Προτεραιότητές του Προγράμματος. 

2.4 Συνοπτική παρουσίαση της σημερινής κατάστασης:  

Με βάση τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας αποτίμησης αναγνωρισιμότητας του ΕΠ  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ έτους 2019, σε ό, τι αφορά στο βαθμό γνώσης του Προγράμματος στο «ευρύ κοινό»: 

• Η Κοινωνία ουσιαστικά αγνοεί το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η γνώση του Προγράμματος βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αντίθεση με τον 

αντίστοιχο υψηλό βαθμό γνώσης του ΕΣΠΑ. 

Ενώ το ΕΣΠΑ μπορεί να θεωρηθεί καθολικά αναγνωρίσιμο (η αναγνωρισιμότητά του είναι 

ιδιαίτερα υψηλή, καθώς εννέα στους δέκα έχει τύχει να ακούσουν ή να διαβάσουν κάτι γι’ 

αυτό), η πλήρης και ουσιαστική γνώση για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιορίζεται στο 3,5% του 

συνολικού πληθυσμού. 

Ακόμα κι αν συνυπολογιστούν και αυτοί που θεωρούν πως διαθέτουν κάποια «αόριστη» 

γνώση ή πληροφορίες (πολύ πιθανόν και εικασίες) ως προς το τι είναι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, η συνολική αναγνωρισιμότητά του δεν ξεπερνάει το 14% του πληθυσμού. 

• Υπάρχει αποσπασματική αντίληψη για τα έργα του Προγράμματος 

Η κοινωνία, αδυνατεί να αντιληφθεί το Πρόγραμμα ως ένα συνολικό και ενιαίο σχέδιο 

ανάπτυξης που αλλάζει τη χώρα στους τομείς υποδομών των μεταφορών και 

περιβάλλοντος, ακόμα κι αν γνωρίζει τα επί μέρους έργα (για τα οποία όντως εμφανίζει σε 

εθνικό επίπεδο μεγαλύτερο βαθμό γνώσης σε σχέση με το ίδιο το πρόγραμμα). 

Το 83% όχι μόνο δεν γνωρίζει το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αλλά δεν αντιλαμβάνεται πως τέτοιου 

είδους δράσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο Επιχειρησιακό και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
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που αλλάζει τη χώρα, ακόμη κι αν γνωρίζει τις δράσεις ή/και την συγχρηματοδότηση από 

τη Ε.Ε.. 

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ακόμη και σε αυτούς που δηλώνουν πως έχουν κάτι ακούσει ή διαβάσει για αυτό και 

γνωρίζουν την ύπαρξή του. 

• Τα «έργα» περισσότερο αναγνωρίσιμα από το ίδιο το «Πρόγραμμα» 

Η αναγνωρισιμότητα των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 

υλοποιούνται στην χώρα μας, καταγράφεται μεγαλύτερη σε σχέση με την 

αναγνωρισιμότητα του ίδιου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Τα «έργα» περισσότερο χρήσιμα και σημαντικά για την «περιοχή» απ’ ότι για την ίδια 

τη ζωή των κατοίκων της 

Η χρησιμότητα κάθε έργου ξεχωριστά για όσους το γνωρίζουν είναι προφανής τόσο για την 

περιοχή που υλοποιήθηκε/υλοποιείται όσο και για τους κατοίκους της συγκεκριμένης 

περιοχής. Η αντιλαμβανόμενη όμως σημαντικότητα των έργων για τις περιοχές που 

υλοποιούνται, καταγράφεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά μέσο όρο υψηλότερη από την 

αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα των έργων για τους ίδιους τους ερωτώμενους που 

κατοικούν στην συγκεκριμένη περιφέρεια, γεγονός που υποδηλώνει τη μη επαρκή 

πληροφόρηση του ευρέως κοινού για τον αντίκτυπο των έργων στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς τους. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η προβολή των επί μέρους έργων, δεν πρέπει να αρκείται στην 

ανάδειξη της σημαντικότητάς τους και κυρίως της κοινωνικής τους ωφελιμότητας, αλλά 

παράλληλα να τα αναδεικνύει ως ένα κρίκο μιας συνολικής σχεδιαστικής αλυσίδας που είναι 

το ίδιο το Πρόγραμμα. 

• Υπάρχει υψηλός βαθμός γνώσης της συμβολής Ε.Ε. στην χρηματοδότηση των έργων 

Το «ευρύ κοινό» αναγνωρίζει τη συμβολή της Ε.Ε., καθώς φαίνεται να έχει εμπεδώσει σε 

σημαντικό βαθμό την συμμετοχή της γενικά στην χρηματοδότηση τέτοιων έργων, και 

μάλιστα σε σημείο που, είτε να θεωρεί de facto κάθε μεγάλο έργο χρηματοδοτούμενο από 

την E.E. είτε να υποτιμά ή/ και αγνοεί την συνεισφορά του Ελληνικού κράτους. 

Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί πως το 41,6% του πληθυσμού θεωρεί πως η χρηματοδότηση 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο από κονδύλια της Ε.Ε. αγνοώντας την συμβολή της εθνικής 

συμμετοχής στην υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν τις υποδομές μεταφορών 

και το περιβάλλον, καθώς και το γεγονός πως το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι γνωρίζουν 

πως το κάθε συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είναι κατά πολύ μικρότερο 

του ποσοστού όσων γνώριζαν πως το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 

Παρ’ όλα αυτά (και επειδή εξ ορισμού αποτελεί κεντρικό σκοπό της επικοινωνίας), η 

διατήρηση και αύξηση αυτής της αναγνώρισης, εξακολουθεί να αποτελεί βασική 

επικοινωνιακή επιδίωξη, άρρηκτα συνδεδεμένη με την προβολή ενός ευρύτερου 

αναπτυξιακού σχεδίου σε συγκεκριμένους τομείς, που αλλάζουν τη χώρα και τις ζωές των 

ανθρώπων. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία, ποσοστό 80,3%, γνωρίζει πως τα έργα του προγράμματος 

γίνονται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα σε ό, τι αφορά στο βαθμό γνώσης και πληροφόρησης στα «ειδικά 

κοινά»: 

• Στο ειδικό κοινό των δυνητικών δικαιούχων, η πληροφόρηση εξαντλήθηκε στις 

προβλεπόμενες, υποχρεωτικές από το Κανονιστικό Πλαίσιο του Προγράμματος ενέργειες, 

καθώς και μια μικρής κλίμακας προσπάθεια ενημέρωσης για τις νέες δράσεις του 

Προγράμματος και ενεργοποίησής τους μέσα από έναν περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων 

με ενδιαφερόμενους, εκπρόσωπους φορέων, ΜΜΕ και άλλων. Όμως, δεν έχει γίνει μια 

περισσότερο συστηματική προσπάθεια πληροφόρησης ενταγμένης σε μια συνολική 

επικοινωνιακή στρατηγική. 

• Οι δράσεις και οι ενέργειες που αφορούσαν στους δικαιούχους του Προγράμματος, ήταν 

ως τώρα σχετικά περιορισμένες και επικεντρωμένες: 

i. στην συμμετοχή και αξιοποίησή τους σε κάποιες περιφερειακές ενημερωτικές 

εκδηλώσεις - σεμινάρια, που είχαν στόχο την ευρεία διάδοση των ευκαιριών 

χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος και την προβολή 

των έργων που οι ίδιοι υλοποιούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή  

ii. στην στοιχειώδη διαχειριστική υποστήριξή τους, η οποία όμως υπολείπονταν κατά 

πολύ της απαιτούμενης συστηματικής παρακολούθησης του επικοινωνιακού 

σχεδιασμού τους, αλλά και της επιδίωξης της μαζικής αναπαραγωγής και διάχυσης 

της δικής τους επικοινωνίας ή/και των όποιων καλών παραδειγμάτων, προς 

ενθάρρυνση άλλων δυνητικών δικαιούχων, αλλά και προς ενημέρωση του ευρέως 

κοινού, με τρόπο που αυτή να δρα συνδυαστικά μεγιστοποιώντας το συνολικό 

αποτέλεσμα. 

3. ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Τα κοινά στόχος του Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας είναι:  

• Το ευρύ κοινό (κοινή γνώμη) και οι επιμέρους κατηγορίες του, όπως αυτές θα εξειδικευτούν 

στο πλαίσιο της σύμβασης, καθώς κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει όσα αφορούν στις 

προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την εξέλιξή του και κυρίως τα οφέλη και 

τα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.  

Είναι σημαντικό να εμπεδωθεί το αίσθημα ότι το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ως συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα, συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των 

πολιτών και κατά επέκταση στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. 

• Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος, όπου και εφόσον απαιτείται.  

• Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος για συνεργασία στην προβολή και δημοσιότητα των 

έργων αρμοδιότητάς του . 

• Οι Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης (opinion leaders) και οι Πολλαπλασιαστές Επικοινωνίας 

που λειτουργούν ως κανάλι ενημέρωσης και «επιταχυντής» διάχυσης της πληροφορίας αλλά 
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και ως διαμεσολαβητές για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής σε εκδηλώσεις 

και ενέργειες επικοινωνίας σχετικές με τις δράσεις.  

4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4.1 Δράση 1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης 

Αντικείμενο της Δράσης 1 είναι η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης από τη Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ο 

σχεδιασμός και η κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας κατά τα έτη 2022 

- 2023 στο πλαίσιο της παραπάνω Στρατηγικής. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης να υποβάλει τεκμηριωμένη και αναλυτική πρόταση που θα αφορά: 

• σε επικαιροποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και  

• σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας σε συμφωνία με την 

προαναφερόμενη Στρατηγική Επικοινωνίας και με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στο πλαίσιο της Δράσης που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

• Σχεδιασμός με βάση τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ώστε να γίνονται καλύτερα 

κατανοητές οι ομάδες κοινού και να σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο η επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος. 

• Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της στρατηγικής, ώστε να υπάρχει συνοχή και συνάφεια 

στην επικοινωνία. 

• Χρήση απλών μεθόδων όπως η αφήγηση και η παράθεση παραδειγμάτων, ώστε το κοινό να 

μπορεί να κατανοήσει και να εκπαιδευτεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά στις σχετικές 

έννοιες, τους στόχους που τίθενται και τις δράσεις που προγραμματίζονται. 

• Χρήση απλού και προσιτού λόγου, ώστε να γίνονται οι ενέργειες επικοινωνίας πιο αντιληπτές 

απ’ όλους τους πολίτες.  

• Συνεχής, ομοιόμορφη και απλή επικοινωνία σε όλες τις φάσεις. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει η επικοινωνία συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των πολιτών να 

συμμετάσχουν, καθώς και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος. 

• Ευρεία κάλυψη και προβολή των δράσεων με υψηλής έντασης επικοινωνία των 

υλοποιημένων έργων, ώστε να ενημερώνονται μεγάλες ομάδες πληθυσμού. 

• Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των φορέων, όπως για παράδειγμα στελεχών της ΕΥΔ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης, 

ώστε να υπάρχει καλύτερη και πλέον στοχευμένη πληροφόρηση και ενημέρωση των 

διαφόρων κοινών-στόχος. 

• Ενεργή συμμετοχή ωφελούμενων 

• Ευαισθητοποίηση κοινού-κυρίως σε περιβαλλοντικά θέματα. 
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4.1.1 Επικαιροποίηση Στρατηγικής Επικοινωνίας  

Η Στρατηγική Επικοινωνίας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την ανάδειξη της συνολικής 

κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των  Ελληνικών  Αρχών  για  την  επίτευξη 

των  επιχειρησιακών στόχων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζει τους 

επικοινωνιακούς στόχους, το στοχοθετούμενο κοινό, τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

επικοινωνίας γενικότερα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και 

δημοσιότητας αξιολογούνται σε σχέση με την προβολή και αναγνωρισιμότητα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ρόλου της Κοινότητας. 

H Στρατηγική Επικοινωνίας προωθεί αφενός την προβολή των ενεργειών που εντάσσονται στο 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφετέρου αναδεικνύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικού φορέα 

χρηματοδότησής των ενεργειών αυτών. Διαμορφώνει μια ενιαία ταυτότητα έτσι ώστε να γίνει 

περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό σε όλη την Ελλάδα, ως ένα ενιαίο 

σύνολο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και βελτίωση της ζωής στις 

Περιφέρειες της χώρας. 

H Στρατηγική Επικοινωνίας περιλαμβάνει το επικοινωνιακό πλάνο, την ταυτότητα, τους 

στόχους και τα  εργαλεία που θα  χρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση 

φυσικών ενεργειών προώθησης, όπως εκδηλώσεις και ενέργειες επικοινωνίας προς το ευρύ 

κοινό. Έχουν προσδιοριστεί οι επικοινωνιακοί στόχοι, τα μηνύματα, τα στοχοθετούμενα κοινά, 

τα κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας προς αξιοποίηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον  συσχετισμό 

των αποδεκτών και του στόχου επικοινωνίας καθώς επίσης και των αποδεκτών και του μέσου 

επικοινωνίας. 

Βασικός στρατηγικός στόχος είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

των ομάδων-στόχου, αλλά και γενικότερα της κοινής γνώμης, των πολιτών αλλά και φορέων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, σε περιφερειακό επίπεδο, για τις προτεραιότητες, τις θετικές 

επιδράσεις τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση του ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας δύναται να 

εξειδικεύεται καθώς θα εφαρμόζεται σταδιακά σύμφωνα με τη πορεία των έργων και τις γενικές 

κατευθύνσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας εγκρίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος.  

4.1.2 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας   

Στο Σχέδιο Δράσης θα εξειδικεύονται και αποτυπώνονται οι Δράσεις Επικοινωνίας και θα  

πρέπει για κάθε μία ενέργεια να προσδιορίζονται με σαφήνεια: 

• ο χρόνος υλοποίησης, 

• ο χρονισμός (χρονική ακολουθία) των επιμέρους υπο-ενεργειών αλλά και των ενεργειών 

επικοινωνίας μεταξύ τους, 

• ο προϋπολογισμός (αναλυτικά επιμερισμένο στις υπο-ενέργειες, για κάθε μία ενέργεια), 

• το κοινό στόχος στο οποίο απευθύνεται,  
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• ο στόχος της κάθε ενέργειας (που θα εξυπηρετεί την εξειδικευμένη Επικοινωνιακή 

Στρατηγική) 

• η προβλεπόμενη αποτελεσματικότητα της ενέργειας, με δείκτες εκροής (πραγματοποίησης) 

και δείκτες αποτελέσματος. 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες ολοκληρωμένης 

επικοινωνίας, τόσο above the line όσο και bellow the line οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τα 

παρακάτω στοιχεία προκειμένου να είναι αποτελεσματικές:  

• συνέπεια, σύμφωνα με τους στόχους και τη Στρατηγική του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• συνέχεια, ώστε να μην δημιουργούνται κενά στην επικοινωνία 

• αλληλουχία, ώστε να μην είναι αποσπασματικές 

• συνέργεια, ώστε να μεγιστοποιείται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

Το Σχέδιο Δράσης εφαρμόζεται σταδιακά με βάση την εξειδίκευσή του, που προκύπτει από 

αναλυτικές προτάσεις που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο για έγκριση από την Αναθέτουσα 

Αρχή, και δύναται να υποβάλλεται σε αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι Δράσεις 

2, 3, 4, 5 και 7 οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.    

Παραδοτέα Δράσης 1 

Επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - Κατάρτιση 

αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος για τα έτη 2022 - 2023, στο 

πλαίσιο αυτής. 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick). 

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 1 

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Επικοινωνίας και το Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας θα 

υποβληθούν το αργότερο δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

4.2 Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού 

Αντικείμενο της Δράσης 2 είναι η δημιουργία και η παραγωγή επικοινωνιακού υλικού 

(έντυπων, προωθητικών, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών κλπ.) με την εικαστική ταυτότητα 

του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα του χωροθετούνται σε όλη τη χώρα. 

Τα παραδοτέα θα οριστικοποιούνται μετά από πρόταση/προτάσεις του Αναδόχου που θα 

εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το υλικό θα χρεώνεται, για συγκεκριμένα είδη δαπανών, με βάση την οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου. Για τυχόν είδη δαπανών παρεμφερούς δημιουργικού που δεν περιλαμβάνονται ρητά 

στην οικονομική προσφορά και που θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση του έργου να 

δημιουργηθούν / παραχθούν από τον Ανάδοχο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, το κόστος 

θα προκύπτει κατ’ αναλογία με την οικονομική προσφορά του, ύστερα από σχετική πρόταση 

και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Τα περιουσιακά δικαιώματα των παραδοτέων της Δράσης ρητώς εκχωρούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη 

Σύμβαση. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 

τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου 

ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για την παραγωγή των 

παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει και να αμυνθεί, 

δικαστικά και εξωδικαστικά με δαπάνες του για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 

τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί 

να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 

αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

4.2.1 Έντυπο και Λοιπό Πληροφοριακό Υλικό  

Στο πλαίσιο της Δημιουργίας Έντυπου και Λοιπού Πληροφοριακού Υλικού, προβλέπεται η 

δημιουργία πληροφορικών εντύπων, λευκωμάτων, καταχωρήσεων στον Τύπο, προωθητικού 

υλικού – δώρων, μακετών για εκθέσεις, banner, η διαμόρφωση επικοινωνιακών κειμένων κλπ., 

όπως αναφέρονται στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση ανάλογα με 

το είδος: 

• τη σύνταξη πρωτότυπων κειμένων επικοινωνιακής ταυτότητας, καταρχήν  στα  ελληνικά και 

στη συνέχεια την πιστοποιημένη μετάφρασή τους στα αγγλικά, όπου απαιτείται, από 

κειμενογράφο και επιμελητή κειμένων,   

• τη δημιουργία και τη συγκέντρωση και σύνθεση των πληροφοριών (κείμενα,  φωτογραφίες,  

χάρτες  κ.α.) που θα συμπεριληφθούν στο υλικό προβολής, 

• τη γραφιστική επιμέλεια – δημιουργικό του διαφημιστικού υλικού (προσχέδια και τελικές 

μακέτες σε μορφή αρχείου .pdf και .jpg), 

• τον καθορισμό και την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που αφορούν σε προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, και την παραγωγή και εκτύπωση ανά 

κατηγορία και είδος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, όπου χρειαστεί.  

• την παροχή του έντυπου υλικού που θα παραχθεί και σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για 

ανάρτηση και ανάγνωση στο διαδίκτυο.  

Το υλικό που θα παραχθεί θα αξιοποιείται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις σχετικές 

προτάσεις του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των Δράσεων 3, 4, 5 και 6.  

4.2.1.1 Έντυπα 

• Λεύκωμα 

Σχεδιασμός & παραγωγή ενός Λευκώματος με παρουσίαση επιλεγμένων έργων ανά 

τομέα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και καλύπτουν το σύνολο της 

χώρας. Πρόκειται για έκδοση προβολής όπου μέσω επιλεγμένων φωτογραφιών και 
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κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά θα αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία των έργων 

στη ζωή των πολιτών πανελλαδικά, περιφερειακά και τοπικά. Απαιτεί καλλιτεχνικό 

σχεδιασμό και επιμέλεια, λήψη φωτογραφιών και δημιουργία κειμένων, όπου δεν 

προσφέρονται σχετικά αρχεία.  

Τεμάχια: 1 Λεύκωμα, ενδεικτικά σε 500 τεμάχια 

Προδιαγραφές: Ενδεικτικά διάσταση Α4, 100 σελίδες περίπου, 4χρωμια, χαρτί 135gr 

velvet, σκληρό εξώφυλλο, πλαστικοποίηση, χαρτόδετο. 

• Γενικό Ενημερωτικό Έντυπο 

Σχεδιασμός & παραγωγή ενός Γενικού Ενημερωτικού Εντύπου με στόχο την συνολική 

παρουσίαση, φιλοσοφίας, εθνικού ρόλου, σχεδιασμού, στόχων και έργων του ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Προδιαγραφές:  

• Έντυπο: Ενδεικτικά διάσταση Α4, 16 σελίδες, 4χρωμια, χαρτί 135gr velvet, 

πλαστικοποίηση ματ.  

• Ψηφιακό αρχείο: Αρχείο κατάλληλο για αξιοποίηση στο διαδίκτυο.  

• Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο τομέα Μεταφορών 

Σχεδιασμός & παραγωγή ενός Ειδικού Ενημερωτικού Εντύπου με στόχο παρουσίαση, 

των έργων τομέα Μεταφορών του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Προδιαγραφές:  

• Έντυπο: Ενδεικτικά διάσταση Α4, 8 σελίδες, 4χρωμια, χαρτί 135gr velvet, 

πλαστικοποίηση ματ.  

• Ψηφιακό αρχείο: Αρχείο κατάλληλο για αξιοποίηση στο διαδίκτυο.  

• Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο τομέα Περιβάλλοντος 

Σχεδιασμός & παραγωγή ενός Ειδικού Ενημερωτικού Εντύπου με στόχο παρουσίαση, 

των έργων τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Προδιαγραφές:  

• Έντυπο: Ενδεικτικά διάσταση Α4, 8 σελίδες, 4χρωμια, χαρτί 135gr velvet, 

πλαστικοποίηση ματ.  

• Ψηφιακό αρχείο: Αρχείο κατάλληλο για αξιοποίηση στο διαδίκτυο.  

• Πληροφοριακά Έντυπα για κάθε Περιφέρεια 

Σχεδιασμός & παραγωγή ενδεικτικά δεκατριών Πληροφορικών Εντύπων με σκοπό την 

παρουσίαση έργων και παρεμβάσεων ανά Περιφέρεια.  

Προδιαγραφές:  

• Έντυπο: Ενδεικτικά διάσταση Α4, 4 σελίδες, 4χρωμια, χαρτί 135gr velvet, 

πλαστικοποίηση ματ.  

• Ψηφιακό αρχείο: Αρχείο κατάλληλο για αξιοποίηση στο διαδίκτυο.  
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Τα Γενικό Ενημερωτικό Έντυπο, Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο τομέα Μεταφορών, Ειδικό 

Ενημερωτικό Έντυπο τομέα Περιβάλλοντος και Πληροφοριακό Έντυπο για κάθε μία από τις 

13 Περιφέρειες, για περιβαλλοντικούς λόγους, προορίζονται κυρίως για ψηφιακή αξιοποίηση 

και θα εκτυπωθούν σε έως 1.500 τεμάχια συνολικά.  

4.2.1.2 Καταχωρήσεις στον Τύπο  

Δημιουργία γενικών και ειδικών καταχωρήσεων για τον τύπο και έντυπα, αρχικά σε διάσταση 

21x28 και στη συνέχεια σε προσαρμογές αυτών ανάλογα με τις προδιαγραφές των εντύπων 

που θα δημοσιευθούν. 

Οι γενικές καταχωρίσεις θα αφορούν στη συνολική εικόνα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ και οι ειδικές 

θεματικές στις επιμέρους δράσεις των έργων που θα υλοποιούνται ανά Περιφέρεια, σε 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τεμάχια:  Ενδεικτικά 15 διαφορετικές μακέτες καταχωρίσεων 

Προδιαγραφές: Αρχικά σε διάσταση 21x28 και στη συνέχεια σε προσαρμογές αυτών ανάλογα 

με τις προδιαγραφές των εντύπων που θα δημοσιευθούν. 

4.2.1.3 Προωθητικό Υλικό 

Δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπων προωθητικών δώρων (ενδεικτικά USB, powerbank, 

ημερολόγια, ατζέντες, τσάντες, antistress μπαλάκια, στυλό κλπ.) με εκτυπωμένη την εικαστική 

ταυτότητα του Προγράμματος, ενδεικτικά σε 4.000 τεμάχια, έως 5 είδη. 

Τεμάχια: Ενδεικτικά 4.000 τεμάχια, έως 5 είδη. 

Προδιαγραφές: Παραγωγή προωθητικού υλικού από υλικά που να είναι ανακυκλώσιμα ή 

προϊόντα κυκλικής οικονομίας και παραγωγής.  

4.2.1.4 Banner για εκδηλώσεις / συνέδρια 

Σχεδιασμός και εκτύπωση banner για κάθε εκδήλωση / ενέργεια επικοινωνίας. Προβλέπεται 

η σχεδιασμός και η κατασκευή ενός banner μεγάλου μεγέθους με δυνατότητα χρήσης σαν 

backdrop (φόντο) και ενδεικτικά δεκατεσσάρων banner μικρότερου μεγέθους.  

Τεμάχια: 1 μεγάλο banner + ενδεικτικά 14 μικρά banner 

Προδιαγραφές: Ενδεικτικά, για το μεγάλο, κατασκευή τηλεσκοπικoύ banner ενδεικτικών 

διαστάσεων πλάτους 1,75 έως 3 μέτρων και ύψους 1 έως 2,4 μέτρων με εκτύπωση σε σατέν 

ύφασμα ή μουσαμά και δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν backdrop (φόντο) σε εκδηλώσεις 

εσωτερικού χώρου και για τα υπόλοιπα, κατασκευή stand banner/roll up banner μικρότερων 

διαστάσεων.  

4.2.1.5 Ιnfographics 

Δημιουργία ενδεικτικά δέκα διαφορετικών μακετών θεματικών infographics ενημερωτικού 

και απολογιστικού χαρακτήρα σε επεξεργάσιμη ανοικτή μορφή για την  παρουσίαση και 

απεικόνιση διαφόρων δεδομένων, πληροφοριών, στατιστικών για το Πρόγραμμα κλπ. Τα 
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infographics μπορούν δυνητικά να αξιοποιηθούν στο σύνολο των επικοινωνιακών δράσεων 

του έργου.  

Τεμάχια: ενδεικτικά 10 

Προδιαγραφές: ηλεκτρονικά αρχεία σε επεξεργάσιμη ανοικτή μορφή 

4.2.1.6 Κειμενογράφιση (Content Copywriting)  

Σύνταξη πρωτότυπων κειμένων επικοινωνιακής ταυτότητας, καταρχήν  στα  ελληνικά και 

στη συνέχεια την πιστοποιημένη μετάφρασή τους στα αγγλικά, όπου απαιτείται, από 

κειμενογράφο και επιμελητή κειμένων για χρήση οπουδήποτε απαιτηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  Δημιουργία συνολικά τουλάχιστον 15 σελίδων πρωτότυπου κειμένου.   

Τεμάχια: 15 σελίδες πρωτότυπου κειμένου.   

Προδιαγραφές: Μέγεθος σελίδας Α4, τουλάχιστον 350 λέξεις/σελίδα. 

4.2.2 Οπτικοακουστικό Υλικό 

Στο πλαίσιο της Δημιουργίας Οπτικοακουστικού Υλικού, προβλέπεται η δημιουργία Τηλεοπτικών 

και Ραδιοφωνικών spot, Βίντεο καθώς και φωτογράφιση έργων, όπως αναφέρονται στο έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς.  

Ειδικά για τα γυρίσματα των τηλεοπτικών spot και των βίντεο δύναται να υπάρχουν εναέριες 

λήψεις (με τη χρήση drone) ή/και χρήση φωτογραφιών. 

Το υλικό που θα παραχθεί θα αξιοποιείται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις σχετικές 

προτάσεις του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των Δράσεων 3, 4, 5 και 6.  

4.2.2.1 Τηλεοπτικά spot  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώσει ιδέες και σενάρια για spots προσαρμοσμένα για 

προβολή στην τηλεόραση προς επιλογή σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο πλαίσιο της Δράσης κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται τα εξής: σκηνοθετική σύλληψη, 

επιμέλεια, τελειοποίηση σεναρίου (storyboard), γυρίσματα σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα 

με τις ανάγκες των σεναρίων, επιμέλεια τίτλων, πληροφοριακού και εικαστικού υλικού, 

επιμέλεια μουσικής επένδυσης, επίβλεψη παραγωγής, γενικά έξοδα, δικαιώματα, μοντέλα, 

post production, μοντάζ, τελική κόπια, παραγωγή και δημιουργία videos. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την 

εξασφάλιση άδειας για την πραγματοποίηση των λήψεων στους εξωτερικούς χώρους. Τα 

τέλη λήψεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων 

στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ.) αποτελεί ευθύνη 

και επιλογή του Αναδόχου, που λαμβάνει υπ’όψιν του τις κατευθυντήριες γραμμές όπως 

αυτές έχουν δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές αυτές θα 

αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόμενο που έχει συμφωνηθεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή 
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τροποποιήσεις ως προς την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της παραγωγής (πχ. αλλαγή, 

αντικατάσταση πλάνων, διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κλπ.), τις οποίες ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο. 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. 

Για κάθε ένα από τα τηλεοπτικά spot, θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο, προ της υλοποίησης 

πλήρες concept, σκηνοθετική προσέγγιση και story board, τα οποία θα ελεγχθούν και 

συμφωνηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα τηλεοπτικά spot που θα δημιουργηθούν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε 

ΜΜΕ, Social Media, ψηφιακές καμπάνιες και οποιαδήποτε ενέργεια δημοσιότητας και 

δημοσίων σχέσεων. 

Τεμάχια:  

3 τηλεοπτικά spot διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων το καθένα.  

Προδιαγραφές: 

• Παραγωγή στην ελληνική γλώσσα 

• Διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα 

• Υποτιτλισμός σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) 

• Υψηλή ανάλυση (full high definition) 1920 x 1080 p, με επιθυμητή ultra υψηλή ανάλυση 

4Κ 

• Αναλογία: 16:9 ή καταλληλότερη για προβολή στην τηλεόραση 

• Μορφή optimized για χρήση σε social media.  

4.2.2.2 Ραδιοφωνικά spot  

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή ηχητικών σποτ 

για ραδιοφωνική, κυρίως, χρήση προς επιλογή σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για κάθε ένα από τα ραδιοφωνικά spot, θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο, προ της υλοποίησης 

πλήρες concept και σενάρια τα οποία θα ελεγχθούν και συμφωνηθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Τεμάχια:  

3 ραδιοφωνικά spot διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων το καθένα.  

Προδιαγραφές:  

• Παραγωγή στην ελληνική γλώσσα 

• Μορφή wav και mp3 

• Για την εκφώνηση στα ηχητικά σποτ θα χρησιμοποιηθούν ερμηνευτές από το 

Σωματείο Ερμηνευτών Διαφημιστικών Κειμένων (ΣΕΔΙΚ), εφόσον και όπου απαιτείται. 

4.2.2.3 Βίντεο  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώσει σενάρια και παραγωγή βίντεο με σκοπό την 

παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των έργων του Προγράμματος. 
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Τα video που θα δημιουργηθούν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε ΜΜΕ, Social 

Media, ψηφιακές καμπάνιες και οποιαδήποτε ενέργεια δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων. 

Για κάθε ένα από τα βίντεο, θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο, προ της υλοποίησης, πλήρες 

concept και σενάρια τα οποία θα ελεγχθούν και συμφωνηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τεμάχια:  

3 video διάρκειας 3-5 λεπτών το καθένα. 

Ενδεικτικά12 video διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων το καθένα.  

Προδιαγραφές:  

• Παραγωγή στην ελληνική γλώσσα 

• Διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα 

• Υποτιτλισμός σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) 

• Υψηλή ανάλυση (full high definition) 1920 x 1080 p, με επιθυμητή ultra υψηλή ανάλυση 

4Κ 

• Αναλογία: 16:9 

• Μορφή optimized για χρήση σε social media 

• Μουσική επένδυση (royalty free) 

• Σήμα ήχου: stereo 

• Ψηφιακή μορφή σε αρχεία avi και mp4 

4.2.2.4 Φωτογράφιση Έργων 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη φωτογράφιση έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα οποία 

χωροθετούνται σε όλη τη χώρα. Τα έργα θα επιλεγούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες/ομάδες έργων του του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(τουλάχιστον ένα έργο ανά θεματική ενότητα/ομάδα έργου).  

Προβλέπεται η φωτογράφιση τουλάχιστον 60 ενταγμένων έργων του Προγράμματος που 

χωροθετούνται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ενδεικτικά η φωτογράφιση θα αφορά σε 

3 έργα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες (ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων 

κατά την περίοδο φωτογράφισης) και 21 ελεύθερης επιλογής ώστε να καλυφθούν τελικά οι 

12 κατηγορίες έργων του Προγράμματος. Ο τελικός συνδυασμός θα προκύψει από το Σχέδιο 

Δράσης. 

Το φωτογραφικό υλικό μπορεί να καλύψει κυρίως τις εξής ανάγκες: 

• Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) 

• Social media 

• Εκδηλώσεις - παρουσιάσεις 

• Προωθητικές εκστρατείες (έντυπα, κ.λ.π.) 

• Banner και υλικό εκδηλώσεων 

• Ιστοσελίδες 

• Εκδόσεις – έντυπα 
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Επιπλέον, το φωτογραφικό υλικό μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί κατά την παραγωγή των 

βίντεο και τηλεοπτικών spot.  

Τεμάχια: Φωτογράφιση τουλάχιστον 60 έργων για τα οποία θα παραδοθούν τουλάχιστον 10 

φωτογραφίες ανά έργο.  

Προδιαγραφές: 

• Θα παραδοθούν φωτογραφίες επεξεργασμένες, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με 

πρωτοτυπία ως προς τις γωνίες λήψης και απόδοσης της πραγματικής εικόνας και 

μεγέθους του κάθε έργου.  

• Η φωτογράφηση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη λήψη αεροφωτογραφιών (με χρήση 

drone). Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα εξασφαλίζει την ποιότητα και την 

αισθητική που απαιτείται.  

• Τα αρχεία των φωτογραφιών θα είναι raw υψηλής ανάλυσης (η μεγαλύτερη διάστασή 

τους να είναι τουλάχιστον 4961 pixels) και jpeg χαμηλής ανάλυσης.  

• Τα χρώματα θα είναι CMYK  

• Το φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί με λεζάντα με στοιχεία του έργου και metadata.  

4.2.3 Μακέτες καταχωρήσεων στο διαδίκτυο  

Αφορά στον δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή μακετών καταχωρήσεων στο διαδίκτυο 

(web banners) με στόχο τη δημιουργία ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εκδηλώσεις καθώς 

και για τη συνολική προβολή του Προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 15 μακετών ηλεκτρονικής καταχώρισης 

(banners) στο διαδίκτυο, στη μορφή Graphic Interchange Format (GIF). 

Τεμάχια: τουλάχιστον 15 web banners 

Προδιαγραφές:  

• Μορφή Graphic Interchange Format (GIF).  

• Κάθε banner θα αποτελείται από έως έξι (6) διαφορετικές εικόνες που θα 

εναλλάσσονται.  

• Προσαρμογή των web banners σε τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι διαστάσεις: 120x60 pixels, 250x250 pixels, 468x60 pixels και 300x250 

pixels. 

Παραδοτέα Δράσης 2 

Υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στη Δράση 2 η οποία θα αποτυπώνεται σε 

τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις. 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick).   

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 2 

Η παραγωγή του υλικού θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, από 

το οποίο θα προκύψουν οι σχετικές ανάγκες.  
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Για την υλοποίηση των ενεργειών της Δράσης 2 θα υποβάλλονται διακριτές τριμηνιαίες 

απολογιστικές εκθέσεις υλοποίησης ενεργειών, οι οποίες θα υποβάλλονται ενδεικτικά στο τέλος 

του 3ου, 6ου, του 9ου και του 12ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

4.3 Δράση 3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Αντικείμενο της Δράσης 3 είναι ο σχεδιασμός ενός Προγράμματος Μέσων (Media Plan) και η 

υλοποίησή του μέσω αγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου για την προβολή των υλικών 

που θα παραχθούν για τη διαφημιστική εκστρατεία στην Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και σε 

Έντυπα ΜΜΕ, Εθνικά και Περιφερειακά. 

4.3.1 Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan) 

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει ένα Πλάνο (πρόγραμμα) Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan) κάνοντας 

συνδυαστική χρήση αποτελεσματικών εθνικών και περιφερειακών Μέσων (Τηλεόραση, 

Ραδιόφωνο, Τύπος) για την προβολή του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με (α) τα προβλεπόμενα από 

το Π.Δ. 261/97 και (β) το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. 

Κατά τον σχεδιασμό του Media Plan, ενδείκνυται: 

• Ποσοστό τουλάχιστον 70% της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για προβολή να 

αφορά σε ΜΜΕ με υψηλό μερίδιο θεαματικότητας (τηλεόραση), ακροαματικότητας 

(ραδιόφωνο) και αναγνωσιμότητας (τύπος) που συγκεντρώνει το Μέσο κατά το 

τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος.  

• Ποσοστό τουλάχιστον 60% του πλήθους των προβολών των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων να προβληθούν σε ζώνες υψηλής θεαματικότητας και 

ακροαματικότητας αντίστοιχα.  

Το Media Plan ενδεικτικά θα πρέπει να: 

• είναι χρονικά κατανεμημένο ώστε να καλύπτει το συνολικό χρονικό διάστημα υλοποίησης 

της σύμβασης και με ποσοστιαία κατανομή των ενεργειών 

• να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό media mix διατηρώντας το κόστος σε επιθυμητά επίπεδα 

• διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής των Μέσων (ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια) 

• στοχεύει σε επιλεγμένες αγορές-στόχους και περιγράφει τον τρόπο επιλογής και  

προσέγγισης  των ομάδων-στόχου 

• περιέχει ανάλυση των εργαλείων μέτρησης των επιδράσεων των μέσων στο κοινό και 

αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας 

• περιλαμβάνει το κόστος προβολής και την ανάλυση προϋπολογισμού 

Ειδικότερα, ανά μέσο, το Media Plan θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• 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 
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κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), τη διάρκεια προβολής, τη μέση ημερήσια θεαματικότητα του 

μέσου (για όσα  μέσα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 

• 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). 

• 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). 

Το Media Plan θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή και σε αυτό θα γίνεται 

σαφής αναφορά των επιλεγμένων Μέσων, του χρονοδιαγράμματος προβολής, του 

αντίστοιχου κόστους και της προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας. Θα συνοδεύεται από 

τους εγκεκριμένους και σε ισχύ τιμοκαταλόγους των Μέσων που προτείνει να 

χρησιμοποιηθούν. 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 (υποβολή τιμοκαταλόγων και σε 

ηλεκτρονική μορφή σε αρχεία .pdf). Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας 

νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος θα δεσμεύεται για το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία Μέσων 

σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.  

Το Media Plan θα οριστικοποιείται μετά από πρόταση/προτάσεις του Αναδόχου που θα 

εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η επικαιροποίηση του Media Plan θα γίνεται σε συνεργασία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα τίθεται υπό την έγκριση της η οποία θα ακολουθεί τη διαδικασία της αρχικής 

έγκρισης.  

Κάθε φορά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, θα 

συμφωνείται το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποστολή των 

εντολών μετάδοσης και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (videospots, ηχητικών spots, gif 

καταχώρισης κλπ.) καθώς και των εντολών δημοσίευσης της έντυπης καταχώρισης στα 

επιλεγμένα Μέσα προβολής. Επίσης, θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ορθής 

υλοποίησης του προγράμματος προβολής και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών από κάθε Μέσο προβολής. 

4.3.2 Υλοποίηση Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan)  

Η υλοποίηση του Media Plan ανά μέσο περιλαμβάνει: 
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• Τηλεόραση: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα Εθνικής εμβέλειας και σε 

Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή Media Plan. 

• Ραδιόφωνο: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης και σε περιφερειακούς σταθμούς , σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή Media Plan. 

• Τύπος: Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο, (Πανελλήνιας, Περιφερειακής ή Τοπικής 

κυκλοφορίας, περιφερειακά έντυπα, κλαδικά έντυπα), σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή Media Plan. 

Παραδοτέα Δράσης 3 

• Σχεδιασμός και Επικαιροποιήσεις του Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan). Η υποβολή θα 

γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευσης (πχ. usb stick).  

• Υλοποίηση Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan) ανά μέσο (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και 

Τύπο), η οποία θα αποτυπώνεται σε τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις.  

Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του Πλάνου Μέσων για τα ΜΜΕ (των διαφημιστικών 

προβολών σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο), τα κάτωθι στοιχεία υποβάλλονται στην 

τριμηνιαία απολογιστική έκθεση που έπεται της διαφημιστικής προβολής: 

✓ Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 

παραστατικών των μέσων. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου έκαστου μέσου (εκτός των έντυπων 

μέσων), στην οποία θα πιστοποιούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της μετάδοσης 

ή της ηλεκτρονικής καταχώρισης.  

✓ Για την προβολή στην τηλεόραση:  

o Αναφορά ροής μετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων (με ημερομηνία και ώρα 

μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου 

μέσου. 

o Μετρήσεις των επιδράσεων των μέσων στο κοινό. 

✓ Για την προβολή στο ραδιόφωνο:  

o Αναφορά ροής μετάδοσης ηχητικών μηνυμάτων (με ημερομηνία και ώρα 

μετάδοσης) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου 

μέσου. 

o Μετρήσεις των επιδράσεων των μέσων στο κοινό. 

✓ Για την προβολή στον Τύπο:  

o Δύο (2) αντίγραφα όλων των εφημερίδων ή περιοδικών στα οποία έγινε η 

καταχώριση.  
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o Μετρήσεις των επιδράσεων των μέσων στο κοινό. 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick).  

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 3 

Το Πλάνο Μέσων για ΜΜΕ (Media Plan) θα υποβληθεί έως 3 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Επομένως, η υλοποίηση του εγκεκριμένου Media Plan, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκρισή 

του, ενδεικτικά από τον 4ο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, και θα ολοκληρωθεί με τη 

λήξη αυτής.  

Οι διακριτές τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις υλοποίησης ενεργειών για την υλοποίηση του 

εγκεκριμένου Media Plan θα υποβάλλονται ενδεικτικά στο τέλος του 6ου, του 9ου και του 12ου 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

4.4. Δράση 4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Η καμπάνια επικοινωνίας του Προγράμματος στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη για την ανάπτυξή της:  

• τον σχεδιασμό Πλάνου Μέσων για το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital 

Media Plan).  

• την αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών δομών του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τη δημιουργία 

νέων ψηφιακών εργαλείων, απαραίτητων για την προώθηση του περιεχομένου της 

επικοινωνίας και την ανάπτυξη της ψηφιακής καμπάνιας, 

• την δημιουργία του περιεχομένου την προώθηση/διάχυσή του στα επιλεγμένα ψηφιακά 

κανάλια. 

• την παραγωγή και τη διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες.  

4.4.1 Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Για την διαφημιστική παρουσία στο διαδίκτυο και την ενεργή δραστηριοποίηση στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο Πλάνο 

Μέσων Επικοινωνίας για το Διαδίκτυο (Digital Media Plan). 

Από τον προϋπολογισμό που θα χρησιμοποιηθεί για προβολή στο διαδίκτυο και τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, τουλάχιστον το 60% θα αφορά σε σελίδες υψηλής αναγνωσιμότητας. 

Το Digital Media Plan για κάθε επιμέρους καμπάνια στο διαδίκτυο θα οριστικοποιείται μετά από 

πρόταση/προτάσεις του Αναδόχου που θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε επικαιροποίηση του Digital Media Plan θα τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 

και θα γίνεται χωρίς επιπλέον αμοιβή. 
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4.4.2 Δημιουργία και Διαχείριση Microsite 

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι η δημιουργία ιστοσελίδας (microsite) η οποία θα φιλοξενηθεί 

στον ήδη υπάρχοντα ιστοτοπο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ , όπου θα  συγκεντρωθούν και 

παρουσιαστούν οι δράσεις/έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν δρομολογηθεί ή/και υλοποιηθεί 

στις Περιφέρειες της χώρας. 

Σε πρώτη φάση ο Ανάδοχος θα συλλέξει πληροφορίες και θα υποβάλει πρόταση- προσχέδιο για 

την ανάπτυξη της ιστοσελίδας (microsite), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Μετά την έγκριση του προσχεδίου της ιστοσελίδας (microsite), ο Ανάδοχος θα παραδώσει την 

τελική ιστοσελίδα με όλες τις διορθώσεις/προσαρμογές/αλλαγές που έγιναν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία της ιστοσελίδας (microsite) και τον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου σε τακτική βάση. Η Αναθέτουσα Αρχή υποδεικνύει 

το πλήθος των αναρτήσεων που θα πρέπει να κοινοποιηθούν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να 

τις δημιουργεί και να τις διεκπεραιώνει με τον πλέον ελκυστικό τρόπο. 

4.4.3 Δημιουργία και Λειτουργία Λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

Σε ότι αφορά στην παρουσία του  ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την προβολή του Προγράμματος, της πορείας και των αποτελεσμάτων του στα 

πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ενδεικτικά το Facebook, Twitter, You Tube 

και Instagram). 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(ενδεικτικά Facebook, Twitter, You Tube και Instagram). 

• Δημιουργία/παραμετροποίηση και πρόσβαση σε εργαλεία μέτρησης της συμπεριφοράς των 

χρηστών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

• Καθημερινή διαχείριση των λογαριασμών σε επίπεδο επιμέλειας δημιουργικού και 

αναρτήσεων περιεχομένου, συνδυαστικά και με το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης.  

• Μέτρηση αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας. 

• Στατιστικά στοιχεία των λογαριασμών. 

• Δημιουργία τυχόν λοιπών απαραίτητων εργαλείων για την υλοποίηση του Digital Media Plan.  

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο αναρτήσεων θα υποβάλλεται νωρίτερα στην Αναθέτουσα 

Αρχή για έγκριση και στη συνέχεια θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις 

για τις ενέργειες υλοποίησης και προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ενεργειών καθώς και προτάσεις για επόμενες ενέργειες. 
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4.4.4 Υλοποίηση διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο και τα social media 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των χορηγούμενων διαφημίσεων, για το 

χρόνο δημοσίευσής τους καθώς και για οτιδήποτε περαιτέρω απαιτηθεί για την προβολή στο 

Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή Digital Media Plan. 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τριμηνιαίες απολογιστικές έκθεσεις υλοποίησης διαφημιστικής 

προβολής στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που θα περιλαμβάνει αναλυτικά:  

• Αναφορά ανάρτησης των web banners (με ημερομηνίες) ανά μέσο, με διαστάσεις, θέση και 

print screen, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου Μέσου  

• Αντίγραφα όλων των τιμολογίων των Μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των 

παραστατικών των μέσων  

• Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου έκαστου μέσου στην οποία θα πιστοποιούνται 

τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της διαφήμισης. 

Παραδοτέα Δράσης 4 

• Σχεδιασμός και Επικαιροποιήσεις του Πλάνου Μέσων για το Διαδίκτυο και τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital Media Plan).  

• Υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στη Δράση 4 (Δημιουργία και Διαχείριση 

Microsite, Δημιουργία και Λειτουργία Λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 

Υλοποίηση διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο και τα social media) η οποία θα 

αποτυπώνεται σε τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις.  

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick).  

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 4 

Το Πλάνο Μέσων για το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital Media Plan) θα 

υποβληθεί το αργότερο 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε απαραίτητη 

επικαιροποίησή του θα γίνεται σε συνεργασία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή και θα 

τίθεται υπό την έγκρισή της.  

Η δημιουργία του microsite και των λογαριασμών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα 

ολοκληρωθεί  το αργότερο 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η λειτουργία - διαχείριση 

του microsite και των λογαριασμών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα γίνεται από τη 

δημιουργία τους και καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η υλοποίηση της διαφημιστικής 

προβολής στο διαδίκτυο και τα social media θα γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο Digital Media 

Plan. Για τις Δράσεις αυτές θα υποβάλλονται τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις υλοποίησης 

ενδεικτικά στο τέλος του 6ου, του 9ου και του 12ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  
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4.5 Δράση 5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενημερωτικών Δράσεων 

Αντικείμενο της Δράσης 5 είναι σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων 

(ανοιχτές εκδηλώσεις, Επιτροπές Παρακολούθησης, ημερίδες/συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις, 

συμμετοχή σε Εκθέσεις) που θα παρουσιάσουν το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την πορεία και τα 

αποτελέσματά του. 

Οι δράσεις θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινό-στόχο που κάθε φορά θα απευθύνονται. 

4.5.1 Εκδηλώσεις και Συνέδρια 

Κατά τη διάρκεια του έργου προβλέπεται η διενέργεια τουλάχιστον δεκατριών φυσικών 

εκδηλώσεων, ει δυνατόν μία εκδήλωση ανά Περιφέρεια. Στις δύο εκδηλώσεις θα υπάρχει 

δυνατότητα συμμετοχής τουλάχιστον 200 ατόμων στην καθεμία και στις υπόλοιπές έντεκα θα 

υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής τουλάχιστον 100 ατόμων στην καθεμία. 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα, τα έργα 

και τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη της περιοχής και της ίδιας της 

χώρας και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.  

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται με συμμετοχή εκπροσώπων Περιφερειακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών οικονομικών, κοινωνικών, επιστημονικών και ακαδημαϊκών 

φορέων της περιοχής, εκπροσώπων της Ε. Επιτροπής, Δικαιούχων και Δυνητικών Δικαιούχων 

του Προγράμματος και εκπροσώπων ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων τοπικών μέσων κα. 

Στο περιθώριο αυτών των εκδηλώσεων ή ξεχωριστά σε δεύτερη μέρα (ή και περισσότερες) και 

ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να εντάσσονται συναντήσεις εργασίας και ημερίδες με 

δυνητικούς δικαιούχους για ανοιχτές προσκλήσεις που τους ενδιαφέρουν ή/και συναντήσεις 

ενημέρωσης με τελικούς δικαιούχους για παρακολούθηση της πορείας των έργων που έχουν 

αναλάβει ή/και λοιπές τεχνικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ φορείς. 

Η άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων/συναντήσεων/ 

ημερίδων θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες φάσεις αρμοδιότητας του Αναδόχου: 

• Οργανωτική Προετοιμασία  

• Ενημέρωση –  Δημοσιότητα  

• Διενέργεια  

Στο πλαίσιο της εκάστοτε διοργάνωσης εκδήλωσης, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Ανάδοχος καλείται να αναλάβει για το σύνολο της διοργάνωσης ανά φάση και κατά περίπτωση 

ενδεικτικά τα εξής: 

Οργανωτική Προετοιμασία 

• Ανάπτυξη δημιουργικού της εκδήλωσης και προσαρμογές.  

• Προσδιορισμό και πρόσκληση εισηγητών, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 
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• Προσδιορισμός κοινού – στόχος – Διαμόρφωση λίστας αποδεκτών προσκλήσεων σε 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή  

• Εύρεση και 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, πρόσβαση στο internet υψηλής ταχύτητας όπου απαιτηθεί. 

• Προετοιμασία για διάθεση ενημερωτικού υλικού στους συμμετέχοντες. 

Δημοσιότητα/Ενημέρωση 

• Αποστολή ηλεκτρονικών Προσκλήσεων και Follow up των προσκεκλημένων που θα 

παραστούν στην εκδήλωση, κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων. 

• Διασφάλιση ευρείας προβολής της εκδήλωσης από τα ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών Μέσων) πριν και μετά την διενέργειά της - Σύνταξη/αποστολή Δελτίων Τύπου - 

Καταχωρίσεις/ανακοινώσεις στον Τύπο/sites, κλπ. 

Διενέργεια 

• Αναπαραγωγή, μεταφορά, τοποθέτηση και περισυλλογή των στοιχείων σήμανσης, προβολής 

και οπτικής ταυτότητας του Έργου (banners, σκηνικό-backdrop προεδρείου, επένδυση 

αναλογίου- podiumdresser). 

• Γραμματειακή και Τεχνική Υποστήριξη. 

• Διαθεσιμότητα και προσφορά ροφημάτων και συνοδευτικών. 

• Καταγραφή Πρακτικών (μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση). 

• Φωτογράφηση/Βιντεοσκόπηση. 

• Διερμηνεία στα αγγλικά όπου απαιτηθεί.  

• Νοηματική όπου απαιτηθεί. 

• Ex post οργάνωση και διεκπεραίωση του απολογισμού της εκδήλωσης, η οποία θα βασίζεται 

στην ακριβή καταγραφή όλων των συμμετεχόντων και τη δημιουργία λιστών συμμετοχής, 

σε ηλεκτρονικά αρχεία. 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω εκδηλώσεων, σε κεντρικό σημείο της πόλης δύναται να  

υπάρχει ένα συναρμολογούμενο και εύκολα μεταφερόμενο Info Kiosk με κατάλληλο προσωπικό 

και σχετικό πληροφοριακό υλικό με σκοπό την προσωπική επαφή, ενημέρωση και διανομή 

εντύπου υλικού στο διερχόμενο κοινό. 

Η ενέργεια μπορεί να μεταβληθεί σε Road Show, αν εκτός από την πόλη πραγματοποίησης της 

εκδήλωσης, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και κάποιες απ’ τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της 

περιφέρειας. 

Όπου και όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή φυσικών εκδηλώσεων, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν αντίστοιχες διαδικτυακές ή/και υβριδικές εκδηλώσεις. 
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4.5.2 Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

Στο πλαίσιο της προβολής των έργων και του οφέλους που προκύπτει από τις δράσεις του ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα δύναται να  συμμετέχει στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε μία ακόμα Έκθεση εσωτερικού.  

Η εν λόγω Δράση αφορά στην υποστήριξη της συμμετοχής του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις εκθέσεις, 

σύμφωνα με τις οριζόμενες από τον διοργανωτή απαιτήσεις και προδιαγραφές, και 

περιλαμβάνει ενδεικτικά την ενοικίαση του χώρου (ενδεικτικά 15-30 τμ), κατασκευές, ενοικίαση 

εξοπλισμού, παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων και αυτοκόλλητων, φωτογράφιση και 

υποστήριξη λειτουργίας του περιπτέρου. 

Παραδοτέα Δράσης 5 

Υλοποίηση των Ενημερωτικών Δράσεων (Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις, κλπ), η οποία θα 

αποτυπώνεται σε τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις. 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick). 

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 5 

Η υλοποίηση της Δράσης θα γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.  

Για την υλοποίηση των ενεργειών της Δράσης 5 θα υποβάλλονται τριμηνιαίες απολογιστικές 

εκθέσεις υλοποίησης, ενδεικτικά στο τέλος του 6ου, του 9ου και του 12ου μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

4.6 Δράση 6: Λοιπές Δράσεις Υποστήριξης του Έργου 

4.6.1 Ενέργειες έμμεσης επικοινωνίας και λοιπές δράσεις 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δημοσίων σχέσεων με το 

σχεδιασμός και την υλοποποίηση ενεργειών έμμεσης επικοινωνίας (Γραφείο Τύπου) όπως 

ενδεικτικά η σύνταξη Δελτίων Τύπου, Ρεπορτάζ – Σχολίων, Παρουσιάσεων, Συνεντεύξεις Τύπου 

καθώς και Αφιερώματα, Advertorials. Οι έμμεσες ενέργειες επικοινωνίας είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν σε συνδυασμό με τις Δράσεις 3 & 5, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

Κατά τη διοργάνωση των ενεργειών έμμεσης επικοινωνίας θα  πρέπει  να λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε – όπου απαιτείται – να προσκαλούνται εκπρόσωποι από όλα τα ΜΜΕ. Στόχος θα είναι η 

πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση τους για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των 

επιμέρους παρεμβάσεών του, αλλά και για ειδικά θέματα που απολαμβάνουν ιδιαίτερης 

επικαιρότητας, με στόχο την αξιοποίησή τους ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.   

Παράλληλα θα επιδιώκεται η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ ΕΥΔ ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δημοσιογράφων για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού πάνω σε 

θέματα που αφορούν το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα αποτελέσματά του. 

Τέλος, σημαντικό είναι μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης έμμεσης επικοινωνίας να υπάρχει 

αποδελτίωση του συνόλου των ΜΜΕ, για τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την εκδήλωση. 
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Επιπλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος καλείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου να παρέχει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οποιαδήποτε υποστήριξη και να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία 

των δράσεων επικοινωνίας. Θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή με τυχόν άλλες ενέργειες 

που θα περιγραφούν στο Σχέδιο Δράσης και δεν εμπίπτουν στις Δράσεις 2, 3, 4 και 5.  

Παραδοτέα Δράσης 6 

Υλοποίηση ενεργειών έμμεσης επικοινωνίας και λοιπών δράσεων υποστήριξης της Αναθέτουσας 

Αρχής,  οι οποίες θα αποτυπώνονται σε τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις. 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick). 

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 6 

Για την υλοποίηση των ενεργειών της Δράσης 6 θα υποβάλλονται τριμηνιαίες απολογιστικές 

εκθέσεις υλοποίησης ενδεικτικά στο τέλος του 6ου, του 9ου και του 12ου μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

4.7 Δράση 7: Έρευνες Κοινού 

Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει τρεις στοχευμένες έρευνες αναγνωρισιμότητας και αντιλήψεων 

κοινού. 

4.7.1 Αρχική Έρευνα  

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου, ώστε να ανιχνευθούν και 

θα καταγραφούν - σε ένα πρώτο στάδιο- τα επίπεδα της αρχικής πληροφόρησης της κοινής 

γνώμης, με στόχο την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, προκειμένου να 

προσαρμοστεί κατάλληλα και να σχεδιαστεί αρτιότερα η καμπάνια προβολής και δημοσιότητας. 

Η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνει σε δείγμα τουλάχιστον 2.000 ατόμων σε όλη τη χώρα.  

4.7.2 Ενδιάμεση Έρευνα  

Θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση έρευνα ώστε να καταγραφεί η διαφοροποίηση της 

πληροφόρησης της κοινής γνώμης (επιδιωκόμενη αύξηση) ως αποτέλεσμα του εφαρμοζόμενου 

Σχεδίου Δράσης προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες επικαιροποιήσεις του σχεδιασμού (Σχέδιο 

Δράσης, Media Plan, Digital Media Plan) όπου αυτό απαιτείται.    

Η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνει σε δείγμα τουλάχιστον 2.000 ατόμων σε όλη τη χώρα.  

4.7.3 Τελική Έρευνα  

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης προκειμένου να 

μετρηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του.  

Η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνει σε δείγμα τουλάχιστον 4.000 ατόμων σε όλη τη χώρα.  

Παραδοτέα Δράσης 7 

• Έκθεση Αρχικής Έρευνας 
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• Έκθεση Ενδιάμεσης Έρευνας 

• Έκθεση Τελικής Έρευνας 

Η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό μέσο 

αποθήκευση (πχ. usb stick).  

Χρόνος υποβολής παραδοτέων Δράσης 7 

Η Έκθεση της Αρχικής Έρευνας θα υποβληθεί το αργότερο δύο μήνες μετά τη υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η Έκθεση της Ενδιάμεσης Έρευνας θα υποβληθεί το αργότερο επτά μήνες μετά τη υπογραφή 

της σύμβασης.  

Η Έκθεση της Τελικής Έρευνας θα υποβληθεί στη λήξη της σύμβασης.  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου τηρώντας τις ειδικές 

απαιτήσεις του έργου, εκτελείται ως ακολούθως: 

Μετά την επιλογή του ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

• τη σταδιακή υποβολή των παραδοτέων, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά ανωτέρω ανά 

Δράση 

• τη συνεργασία και διαβούλευση με την Αναθέτουσα Αρχή για την οριστικοποίηση και 

έγκριση των παραδοτέων/προτάσεων/ενεργειών 

• την υλοποίηση των τελικά προκρινόμενων προτάσεων / ενεργειών που υποβάλλει ο 

Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, 

• τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού 

έργου. 

Ο σχεδιασμός και τρόπος υλοποίησης είναι δυνατό να αναθεωρείται, να επικαιροποιείται, και 

να εξειδικεύεται περαιτέρω κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση 

την πορεία εξέλιξης του έργου. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με έγκριση της πρότασης του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος δύναται να κληθεί να υποβάλει έκτακτες αναφορές οικονομικής εξέλιξης, 

υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς απολογισμούς, αν 

αυτό κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργασθεί στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 

προκειμένου: 

• να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με το 

περιεχόμενο των επιμέρους παραδοτέων, 

• να τηρήσει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και να μεριμνήσει 

εγκαίρως για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες έως την ολοκλήρωση τους, 
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• να αντιμετωπίζει με ευελιξία τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν ως προς το 

χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραδοτέων, 

• να υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων έτσι 

ώστε να παρουσιασθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

• να δώσει έμφαση στη ρεαλιστικότητα του προγραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών 

σε σχέση με τις δυνατότητές του, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, 

• να παραδίδει εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες αρχείο με όλα τα αναγκαία 

στοιχεία τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών που 

αναλαμβάνει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  

 

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων είναι μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, 

της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται 

ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  Promitheus 

ESPDint  (https://espd.eprocurement.gov.gr) προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

είναι αναρτημένο  σε μορφή .PDF.  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ίδιο αρχείο σε μορφή XML, έχει επίσης αναρτηθεί για την διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 

απάντηση τους. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

Δράση Υποδράση α/α Παραγόμενο Υλικό/Υπηρεσία 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη

σε €

(χωρίς ΦΠΑ)   

Ποσότητα

(Μέγιστο 

πλήθος)

Προϋπολογισθείσα 

Τιμή Μονάδας

σε €

(χωρίς ΦΠΑ) 

Προτεινομένη τιμή 

Μονάδας 

σε €

(χωρίς ΦΠΑ) 

Μέση Ελάχιστη 

Έκπτωση ανά 

κατηγορία Μέσων 

σε Ποσοστό % (*1)

Συνολικό 

Προσφερόμενο 

Καθαρό Κόστος 

σε € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Δ1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο 

Δράσης Επικοινωνίας

Επικαιροποίηση 

Στρατηγικής 

Επικοινωνίας Δ.1.1 Τεύχος 5,000.00 1 5,000.00

Δ1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο 

Δράσης Επικοινωνίας

Κατάρτιση Σχεδίου 

Δράσης Επικοινωνίας Δ.1.2 Τεύχος 15,000.00 1 15,000.00

20,000.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.1. Σχεδιασμός Λεύκωματος  3,000.00 1 3,000.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.2. Παραγωγή / Eκτύπωση Λεύκωματος 5,000.00 500 10.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.3. Σχεδιασμός Γενικού Ενημερωτικού Εντύπου 1,000.00 1 1,000.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.4.

Σχεδιασμός Ειδικού Ενημερωτικού Εντύπου για τον 

τομέα Μεταφορών 500.00 1 500.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.5.

Σχεδιασμός Ειδικού Ενημερωτικού Εντύπου για τον 

τομέα Περιβάλλοντος 500.00 1 500.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.6.

Σχεδιασμός Ενημερωτικού  Εντύπου  ανά 

Περιφέρεια 13,000.00 13 1,000.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.7. Παραγωγή / Εκτύπωση Ενημερωτικών Εντύπων 1,500.00 1,500 1.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.8.

Σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού για 

καταχωρήση στον Τύπο 6,000.00 15 400.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.9.

Μακέτα προωθητικού υλικό (π.χ. USBs, powerbanks, 

τσάντες, ημερολόγια, με υλικά ανακυκλώσιμα /  

φιλικά στο περιβάλλον) 500.00 5 100.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.10. Παραγωγή προωθητικού υλικού 20,450.00 4,000 5.11

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.11.

Σχεδιασμός και Εκτύπωση Banner για εκδηλώσεις / 

συνέδρια 6,000.00 15 400.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Έντυπο και Λοιπό 

Πληροφοριακό Υλικό Δ.2.12. Σχεδιασμός θεματικών infographics 2,500.00 10 250.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.13.

Πρωτογενές περιεχόμενο - κειμενογράφιση ανά 

σελίδα 9,000.00 15 600.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.14. Τηλεοπτικό spot διάρκειας 25 - 35 δευτερολέπτων 36,000.00 3 12,000.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.15.

Ραδιοφωνικό spot διάρκειας 25 - 35 

δευτερολέπτων 10,800.00 3 3,600.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.16. Βίντεο διάρκειας 3 - 5 λεπτών 19,800.00 3 6,600.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.17. Βίντεο διάρκειας 25 - 35 δευτερολέπτων 26,400.00 12 2,200.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.18.

Φωτογράφιση Έργων επιλεγμένα σε όλη την 

επικράτεια 69,300.00 60 1,155.00

Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και 

Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Οπτικοακουστικό 

Υλικό Δ.2.19.

Μακέτα καταχωρήσεων στο διαδίκτυο (web 

banner) 3,750.00 15 250.00

235,000.00

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης

Σχεδιασμός Πλάνου 

Μέσων για ΜΜΕ 

(Media Plan) Δ.3.1.

Τεύχος 5,000.00 1 5,000.00

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης

Υλοποίηση Πλάνου 

Μέσων για ΜΜΕ 

(Media Plan) Δ.3.2.

Προβολή στην Τηλεόραση 450,000.00

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης

Υλοποίηση Πλάνου 

Μέσων για ΜΜΕ 

(Media Plan) Δ.3.3.

Προβολή στο Ραδιόφωνο  170,000.00

Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης

Υλοποίηση Πλάνου 

Μέσων για ΜΜΕ 

(Media Plan) Δ.3.4.

Προβολή στον Τύπο  170,000.00

795,000.00

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σχεδιασμός Πλάνου 

Μέσων για το 

Διαδίκτυο και τα 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης Δ.4.1.

Τεύχος 

5,000.00 1 5,000.00

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δημιουργία και 

Διαχείριση Microsite Δ.4.2.
Δημιουργία και διαχείριση Microsite

10,000.00 1 10,000.00

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δημιουργία και 

Λειτουργία 

Λογαριασμών Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης Δ.4.3.

Δημιουργία και λειτουργία λογαριασμών (Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram)

15,000.00 4 3,750.00

Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Υλοποίηση 

διαφημιστικής 

προβολής στο 

διαδίκτυο και τα 

social media Δ.4.4.

Προβολή 

120,000.00

150,000.00

Δ5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Ενημερωτικών Δράσεων Εκδηλώσεις Δ.5.1.

Εκδηλώσεις (έκαστη δύναται να  περιλαμβάνει 

συνδυασμό τεχνικών συναντήσεων, ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, Road Show,  υβριδικών συναντήσων, 182,000.00 13 14,000.00

Δ5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Ενημερωτικών Δράσεων

Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

και Συνέδρια Δ.5.2. Συμμετοχή σε Εκθέσεις του εσωτερικού (π.χ. ΔΕΘ) 38,000.00 2 19,000.00

220,000.00

Δ6: Λοιπές Δράσεις Υποστήριξης του 

Έργου

Ενέργειες έμμεσης 

επικοινωνίας και 

λοιπές δράσεις Δ.6.1.

Υπηρεσίες ετήσιας υποστηριξης δημοσίων σχέσεων 

(Δελτία Τύπου, Ρεπορτάζ – Σχόλια, Αφιερώματα, 

Παρουσιάσεις, Advertorials, Συνεντεύξεις Τύπου 

κλπ.) 50,000.00 1 50,000.00

50,000.00

Δ7: Έρευνες Κοινού Αρχική Έρευνα Δ.7.1. Τεύχος 7,500.00 1 7,500.00

Δ7: Έρευνες Κοινού Ενδιάμεση Έρευνα Δ.7.2. Τεύχος 7,500.00 1 7,500.00

Δ7: Έρευνες Κοινού Τελική Έρευνα Δ.7.3. Τεύχος 15,000.00 1 15,000.00

30,000.00

1,500,000.00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥΣυνολο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο:

"Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

για τα έτη 2022-2023"

Σύνολο Δράσης Δ3:

Σύνολο Δράσης Δ4:

Σύνολο Δράσης Δ5:

Σύνολο Δράσης Δ6:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύνολο Δράσης Δ7:

Σύνολο Δράσης Δ1:

Σύνολο Δράσης Δ2:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν και υποβάλλουν  το υπολογιστικό φύλλο Excel που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην στήλη (5) έχει καταγραφεί η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη από την Αναθέτουσα αρχή (χωρίς ΦΠΑ)  

Στην στήλη (7) έχει καταγραφεί η προϋπολογισθείσα ενδεικτική τιμή μονάδας από την Αναθέτουσα αρχή (χωρίς ΦΠΑ) 

Ο ανάδοχος συμπληρώνει τιμές μόνο στις στήλες (8) και (9)  

Η στήλη (10) περιέχει μαθηματικούς τύπους και υπολογίζει τα τελικά κόστη των ενεργειών. Δεν συμπληρώνεται από τον 

υποψήφιο 

Τα σκιασμένα γκρι κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο   

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ

Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και συγκεκριμένα για τις ενέργειες Δ.3.2, Δ.3.3., Δ.3.4 και Δ.4.4., ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «.......................................», δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει ανά κατηγορία μέσων μια 

ελάχιστη μέση τιμή έκπτωσης, επιτυγχανόμενη από τον ίδιο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα ανέρχεται: 

  α. για την προβολή στην τηλεόραση: σε ποσοστό ………....................... τοις εκατό (ΧΧ,ΧΧ %) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων των μέσων. 

  β. για την προβολή στο ραδιόφωνο: σε ποσοστό …….........................… τοις εκατό (ΧΧ,ΧΧ %) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων του μέσων. 

γ. για την προβολή στον τύπο: σε ποσοστό ……...................................... τοις εκατό (ΧΧ,ΧΧ %) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων του μέσων. 

 δ. για την προβολή στο διαδίκτυο: σε ποσοστό ……............................... τοις εκατό (ΧΧ,ΧΧ %) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων του μέσων.

ΑΘΗΝΑ, ……/……/2022

Για την εταιρεία με την επωνυμία "…………..…."

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(Υπογραφή  /Σφραγίδα)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης:  …………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………………..  

Προς: Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Κόνιαρη 15, ΤΚ 11471, Αμπελόκηποι, Αθήνα 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 

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………………………………………………………………………..5 

υπέρ του:  

 (i) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(ii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των οικονομικών φορέων: 

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την συμμετοχή τους στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου “(τίτλος έργου)”, σύμφωνα 

με την αριθ.πρωτ. ….. Διακήρυξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από 

τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας και όλων των μελών της και ατομικά 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 ............................. (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς)   

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε6. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  

 

4 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
5 Όπως υποσημείωση 
6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης:  …………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………………………………………………..  

Προς: Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Κόνιαρη 15, ΤΚ 11471, Αμπελόκηποι, Αθήνα 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ7. 

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………………………………………………………………………..8 

υπέρ του:  

 (i) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(ii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των οικονομικών φορέων: 

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης του έργου “(τίτλος έργου)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Απόφαση Ανάθεσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

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 ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης)  

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

7 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
8 Όπως υποσημείωση 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το έργο:  

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

για τα έτη 2022-2023» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την  ……./……/2022 ημέρα  ………………….., μεταξύ : 

 

Α. Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), όπως εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κο Γιάννη Τσακίρη, που θα καλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και 

 

Β. Της εταιρείας ………………………, με έδρα την οδό …………………,  ………………….., ΑΦΜ: …………………., Δ.Ο.Υ. 
…………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ………………………, που θα 
καλείται στο εξής «ο Ανάδοχος», 

 

κι έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………………… (ΑΔΑ: ……………………….) Απόφαση Ανάθεσης για το 
έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023»   
(MIS: 5003750, υποέργο 8) 

 

 

συμφωνήθηκαν κι έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του 
Προγράμματος και η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων 
Επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

Το Σχέδιο Δράσεων θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών πληροφόρησης και προβολής για το ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως τον δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή πρωτότυπου έντυπου και 
οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης καθώς και διάφορες άλλες 
προωθητικές ενέργειες, με στόχο την αύξηση της  αναγνώρισης και την εξοικείωση των πολιτών με το 
Πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτόχρονα θα αναδεικνύει τα οφέλη του σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. 

Επιδιώκεται, κατά την περίοδο που υπολείπεται ως την λήξη της επιλεξιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που 
θα συμπίπτει με τον χρόνο υλοποίησης της σύμβασης να επιτευχθούν οι Επικοινωνιακοί Στόχοι του 
Προγράμματος για όλα τα κοινά στόχους του, σε συνέργεια με  την ευρύτερη πολιτική επικοινωνίας του 
ΕΣΠΑ. 

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει τις κατωτέρω Δράσεις : 

• Δ1: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης  

• Δ2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού 
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• Δ3: Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

• Δ4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

• Δ5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενημερωτικών Δράσεων 

• Δ6: Υποστήριξη Της Αναθέτουσας Αρχής 

• Δ7: Έρευνες Κοινού 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης, η οποία  
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:  
79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Η παρούσα Σύμβαση αμοιβαία συνομολογείται ως σύμβαση έργου, με ημερομηνία έναρξης την 
υπογραφή της Σύμβασης και διάρκεια υλοποίησης ένα (1) έτος.  

2.2 Η διάρκεια του Έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του 
Αναδόχου κ.λπ. Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του 
συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις 
περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε αξίωσης επί του 
υπολοίπου ποσού.  

2.3 Εφόσον για την ολοκλήρωση του έργου απαιτηθεί παράταση της διάρκειάς του, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος υποβαλλόμενου εκ μέρους ενός εκ των συμβαλλομένων, αυτή μπορεί να 
δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας 
του έργου χωρίς οικονομική απαίτηση από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση δεν μπορεί να 
παραταθεί πέραν της 31/12/2023. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

3.1 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 
του ν. 4412/16. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 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. 

3.2 Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 
4412/16. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα ορισθεί με  απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα 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: 
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α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναφερόμενο σχετικό άρθρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου θα έχει ο Ανάδοχος, με βάση τη Διακήρυξη, την 

προσφορά του και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.2 Τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι τα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η έδρα του Αναδόχου.  

Στα πλαίσια των υπηρεσιών του Συμβούλου θα παραχθούν ως παραδοτέα η επικαιροποιημένη  
Στρατηγική Επικοινωνίας, ο σχεδιασμός Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ και Διαδίκτυο και η Εκθέσεις Έρευνας 
Κοινού. Επιπλέον θα υποβάλλονται  και τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων, σύμφωνα 
με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ. 

4.1 Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου στελεχώνεται από άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και περιλαμβάνει 
(…….) στελέχη, όπως  αναφέρονται  στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Εξειδίκευση/ Καθήκοντα 

1.   Υπεύθυνος έργου 
 

2.   Αναπληρωτής υπεύθυνος 

έργου 

3.    

….    

…    

10.   Μέλος ομάδας έργου 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει εξ αρχής και καθ’óλη τη διάρκεια του έργου,  όλα τα άτομα που 
έχουν ορισθεί να εκπονήσουν το έργο, συμπεριλαμβανομένου και του Υπεύθυνου Έργου σύμφωνα τους 
όρους της πρόσκλησης του έργου.  

Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο 
κατ’ εξαίρεση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, διατύπωση γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής 
και σύμφωνη γνώμη της. Ο Αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση επάρκεια και εμπειρία για 
την εκτέλεση του έργου με τον αντικαθιστάμενο. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή υλοποίηση του Έργου, την Παρακολούθηση και τον 
Έλεγχο του Έργου, τη γενική εποπτεία της εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου και τη διασφάλιση της 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» 

 Σελίδα 4   

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα παρίσταται σε όλες τις συσκέψεις και τις παρουσιάσεις που θα 
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, συνοδευόμενος κατά 
περίπτωση από τα αρμόδια μέλη της ομάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1 Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται  στο ποσό …………………………….. ευρώ (€……………,00), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… ευρώ (€……………...,00). O 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 
……………………… ευρώ (€……………….,00)ευρώ. 

5.2 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά και με 
την παραλαβή των Παραδοτέων από την Επιτροπή  Παραλαβής του έργου.  

5.3 Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνονται τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη κράτηση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

5.4 Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει άλλη απαίτηση πέραν των ανωτέρω. 

5.5 Ο Ανάδοχος κατέθεσε την  υπ’ αρ. …………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εκδοσ. 
……………………………) των όρων της Σύμβασης, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με εντολή της 
Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, με την 
προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1 Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα  δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016 ήτοι: 

α  Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει 
την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

6.2  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ, ΟΓΑ), η παρακράτηση φόρου, 
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6.3  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Κωδ. ΣΑ Ε2191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου  2016ΣΕ21910007), Άξονας 
Προτεραιότητας 15, ΕΤΠΑ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

7.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια όταν παρέλθει ο συμβατικός χρόνος διάρκειας, ή όταν ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου. 

7.2 Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαμαρτυρηθεί εγγράφως, καλώντας τον να 
συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής 
διαμαρτυρίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως κηρύσσοντας τον 
Ανάδοχο έκπτωτο. Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου. 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέλθουν ευθύς μόλις αυτή κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

7.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το 
ανωτέρω άρθρο, η Αναθέτουσα Αρχή δεν του οφείλει ουδεμία αποζημίωση. Σε αυτήν την περίπτωση 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

7.4 Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
υποβαλλόμενου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, δεν οφείλεται αποζημίωση στον Ανάδοχο, εφόσον 
έχει τηρηθεί προθεσμία έγγραφης ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών προς αυτόν. 

7.5 Σε περίπτωση  λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του Έργου και την 
κάλυψη του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός ή αξιώσεώς του για το 
μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και 
ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου. 

7.6 Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, 
αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους 
Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του εύλογου ελέγχου 
του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι χρόνοι 
εκτελέσεως που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για χρονική περίοδο ίση προς τον 
χρόνο που παρήλθε ως αποτέλεσμα της παραπάνω δικαιολογημένης καθυστέρησης. Το 
συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται 
να ανακοινώσει εγγράφως στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν την 
επέλευση του περιστατικού αυτού, καθώς και την παύση της κατάστασης ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση. 

8.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη Σύμβαση 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, που παρέχεται μόνο εγγράφως. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται το 
δικαίωμα στον Ανάδοχο να εκχωρήσει αποκλειστικά και μόνο τα εισπρακτικά δικαιώματα της 
παρούσας σύμβασης σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

 

9.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων των οποίων λαμβάνει γνώση με 
την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με την Αναθέτουσα 
Αρχή, τους υπαλλήλους του, ή τις εργασίες του.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

10.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και με την 
έγγραφη συναίνεση και των δυο συμβαλλόμενων μερών, χωρίς να αλλοιώνεται το προκηρυσσόμενο  
αντικείμενο.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

11.1 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 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

11.2 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η ποινή ολικής κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1  Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 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.  

 

12.2 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.  
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APΘPO 13 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα : 

1) Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό 

2) Η από …………………….. Διακήρυξη με τα Παραρτήματά  της. 

3) Η από …../……../…….. Προσφορά του Αναδόχου 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά 
ισχύος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

14.1 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε καλόπιστη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

14.2 Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν ως εξίσου και αμοιβαία δεσμευτικούς όλους τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης. 

14.3 Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα 
Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνει ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

………………………….. 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και 
έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 
κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 
χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να 
διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, 
υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία 
μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
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οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται 

τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ 

του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία 

των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από 

την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 

Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 

προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 

τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση 

ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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