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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Fax
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου 9
Κατερίνη
601 34
ΕΛΛΑΔΑ
EL 525
+30 2351 023211
+30 23510 25124
info@champier.gr
κ. Κολοκάτση Ανδρομάχη
https://www.champier.gr
https://www.champier.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εκτός μητρώου φορέων Γενικής
Κυβέρνησης κατά την έννοια της περίπτωσης 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Αποτελεί Μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια της περίπτωσης 3 της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4497/2017: α. η
προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα
παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και
τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής, β. η παροχή προς την
Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική
ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου
συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο
γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα, δ. η παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και 2 η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση
αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με το Επιμελητήριο Πέλλας
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.champier.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. (ΦΕΚ Α 147/
08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Πιστώσεις του
Προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην
εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κατά 15% από το Επιμελητήριο Πιερίας και το Επιμελητήριο
Πέλλας. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί το πρακτικό ΔΣ 2/15-2-2021 του Επιμελητηρίου
Πιερίας και 03/28.01.2021 του Επιμελητηρίου Πέλλας αντίστοιχα.
Το Πρόγραμμα υποβλήθηκε με κωδικό υποβολής 101022080 CherryLoveEU και εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. C (2020) 8816/15-2-2020 Εκτελεστική Απόφαση, στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σχετικά με την επιλογή των απλών προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση γεωργικών προϊόντων
βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του 2020 για την αποκατάσταση της
αγοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: «CherryLoveEU»
που αφορά την προώθηση φρέσκου κερασιού στις αγορές της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στόχος του
προγράμματος είναι α) η διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική αγορά για το
ελληνικό φρέσκο κεράσι, β) η βελτίωση του μεριδίου αγοράς και η αποκατάσταση των φυσιολογικών
συνθηκών της αγοράς για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά φρέσκα κεράσια στην αιγυπτιακή αγορά λόγω της
βλάβης που προκαλείται από τον ιό Covid-19.
Η υλοποίηση του έργου του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση:
- α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
- β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ)
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ.
485/2008 του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 64 παραγρ. 6 στοιχείο α) και το άρθρο 66 παραγρ.
3 στοιχείο δ).
- γ) Την Πρόταση CherryLoveEU όπως έχει κατατεθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους
Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) και στην ΕΕ με αριθμό αναφοράς
101022080
- δ) Την με αριθ. C(2020) 8816 final Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 15.12.2020 σχετικά με
την επιλογή των απλών προγραμμάτων βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
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του 2020, για την αποκατάσταση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
- ε) Την υπ’ αριθμ 1572/364642 από 30.12.2020 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών,
Προώθησης & Προβολής Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Προώθηση γεωργικών προϊόντων,
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 2020 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 79340000 και συμπληρωματικού CPV 79341000, 79342000,79342200, 79416000 και
79950000.
Η παρούσα σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 546.729,50 συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 443.847 ΦΠΑ : €102.882,50).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A της παρούσας διακήρυξης.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

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 και ισχύει,

-

Του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

-

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” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

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

-

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

-

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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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-

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

-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 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 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 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,

-

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 7 και 13 έως 15,

-

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

-

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

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

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

-

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

-

του ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

-

της ΚΥΑ 419/18559/16.03.2017 ΦΕΚ 855 – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των Καν
(ΕΕ)1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ)
2015/1829 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, σχετικά με τις
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες
χώρες.

-

των οριζόμενων στο Σημείωμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την ανταγωνιστική διαδικασία» υπ’
αριθμ. D(2016) 321077/7.7.2016

-

του Κανονισμού (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2014 Σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά
προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του
κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου
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-

του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2015 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

-

του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα
και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.

-

της Πρότασης «CherryLoveEU» όπως έχει κατατεθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους
Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) και στην ΕΕ με αριθμό αναφοράς
210704893

-

της με αριθ. C(2020) 8816 final Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής της 15.12.2020 σχετικά με την
επιλογή των απλών προγραμμάτων βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020,
για την αποκατάσταση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

-

της υπ’ αριθμ 1572/364642 από 30.12.2020 επιστολής του Τμήματος Εμπορικών Ροών, Προώθησης &
Προβολής Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Προώθηση γεωργικών προϊόντων, Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων: 2020 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

-

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

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/07/2021 και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 12/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/05/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 131960.

Σελίδα 8

21PROC008667803 2021-05-26
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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.champier.gr.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
 Η από 26.05.2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
 Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
 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 του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμοεπικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
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 που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 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.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, προκαταβολής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα VI.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

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


ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και
μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών,



πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ)
2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017 και με βάση τα αναφερόμενα στην
Διακήρυξη,



είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε 2% της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της
σύμβασης και συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των
8.876,94 € (οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι και ενενήντα τέσσερα ευρώ)..
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, ήτοι μέχρι 06.10.2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Ένα 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) 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,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι σε
όλες τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων σωρευτικά οι οποίες είναι:
α) υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ,
β) υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων,
γ) υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.
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 κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων
ετών:
Α) Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020 ίσο ή μεγαλύτερο των €
600.000,00,
και
Β) ''μέσο ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών, ήτοι κύκλο εργασιών που αναφέρεται στον τομέα
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ίσο ή μεγαλύτερο των €
450.000,00.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ι) Ειδικότερα, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών
2018, 2019, 2020 (ήτοι έως και την ημερομηνία διενέργειας) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον
ένα (1) έργο το οποίο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών προωθητικών ενεργειών,
υπηρεσιών μάρκετινγκ, προβολής και διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις, υπηρεσίες εκδηλώσεων και
δημοσίων σχέσεων.
Επισημαίνεται ότι για το παραπάνω έργο το συμβατικό τίμημα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 100%
της παρούσας (χωρίς Φ.Π.Α.) Σε έργο που ο οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος ένωσης ή
κοινοπραξίας, υπολογίζεται μόνο το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.
ΙΙ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου (αποτελούμενη από μόνιμο προσωπικό του
προσφέροντα ή/και στελέχη Υπεργολάβου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες) που θα αναλάβει τη διοίκηση
υλοποίησης του έργου, η οποία θα έχει την ακόλουθη κατ’ ελάχιστον σύνθεση και προσόντα:
α. Ένας Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.). Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω
προσόντα:


κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ),



τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και υλοποίησης
στρατηγικών προωθητικών ενεργειών, υπηρεσιών μάρκετινγκ, προβολής και διαφήμισης,
συμμετοχής σε εκθέσεις, υπηρεσίες εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων
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β. Τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, καθένα από τα οποία διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:


κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση έργων σχετικών με την
προώθηση-προβολή γεωργικών προϊόντων / τροφίμων.

Ο Υπεύθυνος Έργου είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της Ομάδας Έργου και θα παρίσταται σε όλες τις
συσκέψεις και τις παρουσιάσεις που θα ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και τους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς. H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου,
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες για την άμεση αντικατάσταση και ενημέρωση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση,
οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας απέναντί τους.
2.2.7 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 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.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης συμμετοχής και ικανότητας εκτέλεσης σύμβασης
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
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2.2.5, 2.2.6 & 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 I, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος ΙΙΙ και τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.promitheus.gov.gr/ .
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν
ισχύει και/ή ότι πληρείται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως
απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ότι δεν εμπίπτουν στο
πρόσωπό τους οι καταστάσεις του άρθρου 2.2.3) 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 για την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης {Άρθρο 107, παρ. 13 του Ν 4497/2017
(ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) -Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)}
Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος της
ένωσης προσώπων υποχρεούται να υποβάλει διακριτό ΕΕΕΣ.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. της
παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται
να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο, η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους υπεργολάβους. Κάθε
υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα ΕΕΕΣ μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5-2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση (β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3. 3, 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. 3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
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 θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του
έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:
 Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων 2018, 2019 και 2020. Σε περίπτωση υποψηφίων, που διαρκεί ακόμη η προθεσμία
δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων χωρίς αυτές να έχουν δημοσιευθεί, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης περί της
χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με τα ανωτέρω στοιχεία για τα αντίστοιχα έτη. Για τους
οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση
που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των
τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) για το συνολικό
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών, ενώ σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση
ισολογισμών και κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί
ισολογισμός για το έτος 2020, το έντυπο Ε3 της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2020 αντίστοιχα,
ή Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται δημοσιευμένα στοιχεία ισολογισμού για το έτος
2020. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος taxis ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.
 Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να
υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι
συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το
σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
Β.4. Για την απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
 Πίνακα παρουσίασης των μελών της Ομάδας Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση / υλοποίηση του
έργου.

A/A





Εταιρεία –Μόνιμο
προσωπικό του
προσφέροντα (σε
περίπτωση Ένωσης /
Κοινοπραξίας) ή στέλεχος
Υπεργολάβου ή
Εξωτερικός Συνεργάτης

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην Ομάδα Έργου

Ανθρωπομήνες Απασχόλησης

Αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία να αποτυπώνεται σαφώς η
συμμετοχή και ο ρόλος τους σε αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπειρίας της
παρούσας διακήρυξης.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή/και των απαιτούμενων πιστοποιητικών των μελών της ομάδας
Έργου.
Βεβαιώσεις εργοδοτών, από τις οποίες να προκύπτει η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Σελίδα 21

21PROC008667803 2021-05-26




Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου, όπου δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα στα
βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή, ότι γνωρίζουν το ρόλο και τη θέση τους στο
συγκεκριμένο έργο όπως περιγράφεται στην προσφορά και ότι έχουν συμφωνήσει με τον
προσφέροντα για την συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του έργου τόσο στη περίπτωση του
μόνιμου προσωπικού όσο και για τα μέλη της ομάδας έργου δεν ανήκουν στο δυναμικό του
συμμετέχοντος.
Πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας του υποψηφίου οικονομικού φορέα, στον οποίο
δηλώνονται οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που αποτελούν μέλη της Ομάδας
Έργου ή / και καταστατικό / ΦΕΚ εκπροσώπησης / πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή
γενικής Συνέλευσης, από τα οποία να προκύπτουν οι εταίροι ή μέλη Διοίκησης των Νομικών
Προσώπων που έχουν δηλωθεί στην Ομάδα Έργου.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
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.6. 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.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 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.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

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:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1

Αντίληψη για το έργο, κατανόηση των απαιτήσεων και των
ιδιαιτεροτήτων του

30%

Κ2

Περιγραφή Μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου

40%

Κ3

Αναλυτική παρουσίαση δράσεων – Χρονοδιάγραμμα

30%

Κ1. Αντίληψη για το έργο, κατανόηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του:
Κρίνεται ο βαθμός κατανόησης του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, η κατανόηση του
πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων και των απαιτήσεων, η αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των
ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους που
προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο.
Κ2. Περιγραφή Μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου
Κρίνεται η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που θα προταθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου του παρόντος διαγωνισμού, η σαφήνεια, η πρακτικότητα και η εφικτότητα εφαρμογής της. Επίσης,
η καταλληλότητα των εργαλείων και μέσων που θα προταθούν για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και η
χρηστικότητα τους στο συγκεκριμένο έργο του παρόντος διαγωνισμού.
Επιπλέον, κρίνεται η καταλληλότητα της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση
με το γενικότερο περιβάλλον του Έργου καθώς και η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των ρόλων
των στελεχών της Ομάδας Έργου, η επάρκεια του συστήματος συντονισμού και διοίκησης της ομάδας
έργου, σε σχέση με το αντικείμενο, τις απαιτήσεις και το χρονοπρογραμματισμό του έργου, η διασφάλιση
της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της ομάδας έργου, καθώς και της αποτελεσματικότητας της
συνολικής λειτουργίας της.
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Τέλος, κρίνεται η ορθολογικότητα και η επάρκεια της κατανομής του χρόνου απασχόλησης των στελεχών
της Ομάδας Έργου, στα διαφορετικά αντικείμενα, τις φάσεις και τις δραστηριότητες του έργου, και ο
βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει
από την παραπάνω κατανομή.
Κ3. Αναλυτική παρουσίαση δράσεων – Χρονοδιάγραμμα
Βαθμολογείται ο βαθμός επάρκειας της ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή, η καταγραφή
των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων φάσεων του έργου και ο
χρονοπρογραμματισμός τους. Κρίνεται το βάθος και η ακρίβεια της ανάλυσης του έργου σε
δραστηριότητες και Παραδοτέα και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου του
παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα επιμέρους
κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται
από 100 έως 150 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
o
o

καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης (υποχρεωτικές).
αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά
ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι
5,6,7,8,9 προς τα πάνω.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της.
Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ).
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΤΒΤΠ = -------------- x 100
ΑΒΤΠmax
όπου ABTΠ max = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
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Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα
θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
ΤΒΟΠ = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα) x 100
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο Προσφέρων το αντικείμενο της Σύμβασης και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το
μικρότερο ποσό σε Ευρώ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 100).

Τελική αξιολόγηση:
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον
συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε
Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ X 30%) + (ΤΒΤΠ x 70%)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα
σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ.

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 παρούσας, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και αντίστοιχα με το
τμήμα/τα που συμμετέχουν, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)“ (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
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(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές αφορούν
σε ολόκληρη τη σύμβαση.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Προσφοράς χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό από τον
υποψήφιο, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 23 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία ως διακριτά ηλεκτρονικά αρχεία χαρακτηριζόμενα ως εμπιστευτικά, δηλαδή, δεν επιτρέπεται ένα
ηλεκτρονικό αρχείο να περιλαμβάνει εμπιστευτικά και μη εμπιστευτικά στοιχεία.
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. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών τα οποία
υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλους
και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ,
τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«CherryLovEU»
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05/07/2021
Προς: Επιμελητήριο Πιερίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη, Τ.Κ. 60134
Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου :………………
Στοιχεία Εκπροσώπου:……………………..
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):…………………
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
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2.4.3.1.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, β) τα δικαιολογητικά «ικανότητας εκτέλεσης σύμβασης»,
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1.2 της παρούσας, και γ) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαIII).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται συμπληρωμένο σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία
eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,
αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter),
ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως
π.χ. GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.1.2. Τα δικαιολογητικά «ικανότητας εκτέλεσης σύμβασης» θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή στις παραγράφους 2.2.4 έως
2.2.7. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της σύμβασης.
Τα δικαιολογητικά «ικανότητας εκτέλεσης σύμβασης» θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε Πίνακα
Περιεχομένων των εγγράφων που υποβάλλονται κατά τη σειρά που περιέχονται και να περιλαμβάνουν
κατάλληλα συμπληρωμένο Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της
διακήρυξης.
2.4.3.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
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απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να
αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, τη
μεθοδολογία υλοποίησής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να συμπεριλάβει οποιοδήποτε
επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που
τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής
Προσφοράς.
Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, για την αξιολόγηση
της προσφερόμενης τεχνικής πρότασης με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε Πίνακα Περιεχομένων των εγγράφων που
υποβάλλονται κατά τη σειρά που περιέχονται. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα αναλυτικά
βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου (Παράρτημα V υπόδειγμα
βιογραφικού σημειώματος).
Ο Προσφέρων, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των εξωτερικών συνεργατών, με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου, εφόσον αυτός
ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Η τεχνική προσφορά επίσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες βάσει των οποίων θα προκύψει η
τεχνική βαθμολογία της προσφοράς εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 2.3.1 της διακήρυξης:
Α1. Αντίληψη για το έργο, κατανόηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του: Γενική προσέγγιση
του έργου, ανάλυση του περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου, (χαρακτηριστικά κάθε αγοράς,
χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχων, χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία θα αναδειχθούν κλπ),
κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου, ενδεχόμενοι κίνδυνοι και τρόποι
αντιμετώπισής τους, κλπ.
Α2. Περιγραφή Μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου: Ανάλυση της στρατηγικής επικοινωνίας,
εξειδίκευση στόχων και ανάλυση των τρόπων επίτευξής τους για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού
αντίκτυπου των δράσεων του Προγράμματος. Καθορισμός και τεκμηρίωση των δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση και τον απολογισμό των δράσεων.
Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, με σαφή
αναφορά στον τρόπο οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας. Συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα:
Στοιχεία Απασχόλησης Ομάδας Έργου
Ονοματεπώνυμο

Θέση
έργου

στην

Ομάδα Αρμοδιότητες
Καθήκοντα

/ Απασχόληση
έργο
ανθρωπομήνες

Σύνολο
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Α3. Αναλυτική παρουσίαση δράσεων – Χρονοδιάγραμμα: Ανάλυση των ενεργειών της κάθε δράσης,
καθώς και των παραδοτέων. Χρονοπρογραμματισμός των δράσεων του έργου με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Παρουσίαση ενδεικτικών δημιουργικών προτάσεων (π.χ. ιδέα-concept,
επιπλέον μηνύματα, εφαρμογές διαδικτύου, σποτς, μακέτες καταχώρισης).

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII της διακήρυξης. Στη
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνονται σε ευρώ για το σύνολο της σύμβασης.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
Οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του προσφέροντα, θα είναι οι τελικές
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Ως Οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ’ αυτής
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων
προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του
προσωπικού που θα απασχολεί.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς και δεν
αναπροσαρμόζεται. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι
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δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλων «Οικονομικής προσφοράς,), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, δηλαδή
12/07/2021 και ώρα 14.00.



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



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές,
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή
υποψήφιους 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, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
Α.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Β.
Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Γ.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δ.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς
Ε.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη αποφάσεων επί
των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα:
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
Το αρμόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν
να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το Σύστημα εφαρμογής, στους
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συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16.
Δεδομένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων για υποβολή
ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της
αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά κρίση Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους της
Διακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Λοιποί λόγοι απόρριψης της
προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της Διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο, ως
αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση,
της σχετικής αποφάσεως στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία αποστολής της υπόψη
ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της
απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το
χρονικό σημείο από το οποίο εκκινεί η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια
διαδικασία υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού),
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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 του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή με την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VII 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 είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της
παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 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 περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
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 ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1
περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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. Ο ανάδοχος θα υποβάλει πέραν των παραστατικών που ο ίδιος εκδίδει,
αντίγραφα των παραστατικών των προμηθευτών και υπεργολάβων του, τις πληρωμές και εξοφλήσεις
αυτών καθώς και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο κατά τον έλεγχο των δαπανών που θα διενεργείται κάθε
φορά από την αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απλών προγραμμάτων
προώθησης (Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των οικονομικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο των απλών προγραμμάτων προώθησης (Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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%.
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας..
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στην Διοικητική
Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η ΕΠΠΕ ή/και η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο
σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή
γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα δίδονται οδηγίες,
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της Συμφωνίας
Επιχορήγησης της Αναθέτουσας Αρχής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), με την παρακάτω διαδικασία:
1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα Παραδοτέα σε δύο (2) αντίτυπα, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμη.
2. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, πληρότητας και σαφήνειάς τους σε σχέση με το
αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα.
3. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των
Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την
εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15)
εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου.
4. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ
να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και
οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ' αυτά.
5. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή
ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής υλοποίησης των
ενεργειών από τον Ανάδοχο και (γ) Ειδικότερες επισημάνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από
τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων ή/και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και
στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν.
7. Η επανυποβολή Παραδοτέου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Εάν και μετά τη δεύτερη
επανυποβολή, το Παραδοτέο, δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή
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με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ειδική όχληση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.
Εάν η προθεσμία που θα τεθεί, με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, τότε
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
8. Η παρακολούθηση του Έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή
του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
9. Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του εκάστου
παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των
τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των μη συμμορφώσεων, συντάσσει
πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανά παραδοτέο, εις τριπλούν και το υποβάλλει
προς έγκριση από την Διοικητική Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Η οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας διακήρυξης πραγματοποιείται
μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του έργου:


με τη σύνταξη του πρακτικού οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου
παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή αυτού και αφετέρου η
οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου



και την έκδοση απόφασης έγκρισης από την Διοικητική Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής.

11. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ, τα ανωτέρω οριζόμενα χρονικά
διαστήματα (των δέκα εργάσιμων ημερών) δύνανται να τροποποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, καιόταν
αυτό απαιτείται από τη φύση των ενεργειών.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, 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 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1 ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία των δύο Επιμελητηρίων Πιερίας και Πέλλας όπου παράγεται
περισσότερο από το 65% της συνολικής εθνικής παραγωγής κερασιού και στοχεύει στην προώθηση του
προϊόντος στην Ουκρανία και την Αίγυπτο, αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Αν και η πανδημία έχει
ασκήσει πίεση στις οικονομίες και των καταναλωτές στις δύο αγορές, το προϊόν εμφανίζει μεγάλη ζήτηση
και σημαντικές δυνατότητες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών. Η Ουκρανία βρίσκεται σε φάση
επιστροφής ως βασική αγορά φρέσκων για τους παραγωγούς της ΕΕ27 ενώ η δυναμικότητα της Αιγύπτου
ως αγορά είναι υψηλή.
Α.2. ΣΤΟΧΟΙ
Το πρόγραμμα έχει καθορίσει στόχους SMART με βάση την ανάλυση των δυο αγορών και ευθυγραμμίζεται
πλήρως με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1144/2014. Η εικόνα των εξαγωγών των αγορών-στόχων άλλαξε εντελώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19. Δύο κύριοι λόγοι συνέβαλαν σε αυτό: α) η αυξημένη ζήτηση για φρέσκα, υγιή φρούτα πλούσια
σε βιταμίνη C που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα έναντι του COVID-19 που άλλαξε τη συμπεριφορά
των καταναλωτών και β) τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων των αγορών.
Η πανδημία προκάλεσε δύο διαφορετικές συνέπειες στις αγορές-στόχους. Η ουκρανική αγορά
παρουσίασε εκθετική αύξηση στις εισαγωγές κερασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ στην
αιγυπτιακή αγορά παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση στις εισαγωγές νωπών κερασιών από την Ελλάδα. Και οι
δύο εικόνες είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και προκαλούνται και οι δύο ως συνέπεια της
πανδημίας COVID-19.
Στην περίπτωση της Ουκρανίας, το 75% των εισαγωγών νωπών κερασιών προέρχεται από τρίτες χώρες.
Ωστόσο, λόγω της αυξημένης ζήτησης φρούτων για την προώθηση μιας πιο υγιεινής διατροφής και λόγω
του προβλήματος που προκαλείται στην αλυσίδα εφοδιασμού υπήρξε εκ νέου στροφή στα ευρωπαϊκά
προϊόντα, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών. Έτσι, η πανδημία COVID-19, δημιούργησε την ευκαιρία
μεγαλύτερης διείσδυσης των ελληνικών φρέσκων κερασιών στην ουκρανική αγορά, κάτι που δεν θα
συνέβαινε σε κανονικές συνθήκες της αγοράς.
Στην περίπτωση της Αιγύπτου, τα φρέσκα κεράσια ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσωπεύουν μόνο το
12,7% των συνολικών εισαγωγών στην αγορά και αυτή η ποσότητα καλύπτεται μόνο από την Ελλάδα. Ο
μεγαλύτερος προμηθευτής είναι η Συρία (μερίδιο 31,9%) και ο Λίβανος (μερίδιο 5,5%) και το υπόλοιπο
50% προέρχεται από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και άλλες τρίτες χώρες. Η πανδημία, ανάγκασε την
Αίγυπτο να κλείσει τα θαλάσσια σύνορα με την Ευρώπη. Έτσι, μόνο μικρές περιορισμένες προμήθειες
μπορούσαν να εξαχθούν στη χώρα, οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλύψουν την αιγυπτιακή ζήτηση σε
φρέσκα φρούτα. Αυτό οδήγησε την Αίγυπτο να αλλάξει σε άλλους προμηθευτές τρίτων χωρών. Ως
αποτέλεσμα, οι ελληνικές εξαγωγές, έχασαν σημαντικό μερίδιο στην αιγυπτιακή αγορά.
Αυτές οι συμπεριφορές των αγορών-στόχων είναι προσωρινές και μόνο όσο διαρκεί η πανδημία COVID19. Ωστόσο, στην ουκρανική περίπτωση, η ευκαιρία διείσδυσης των ελληνικών φρέσκων κερασιών
δημιουργεί την πρόκληση να διατηρηθεί αυτό το νέο μερίδιο αγοράς. Στην αιγυπτιακή περίπτωση, η
πρόκληση είναι να αποκατασταθούν οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από το COVID-19 στις
κανονικές συνθήκες. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, υπάρχουν δύο τελικοί στόχοι για το πρόγραμμα:
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α) Διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική αγορά για τα ελληνικά φρέσκα
κεράσια.
β) Ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και να αποκατασταθεί σε κανονικές συνθήκες αγοράς για τα ελληνικά
φρέσκα κεράσια στην αιγυπτιακή αγορά και να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες της αγοράς λόγω
της ζημιάς που προκαλείται από τον ιό Covid-19.
Άλλοι επιμέρους στόχοι είναι:
1. Ενίσχυση της εικόνας των ευρωπαϊκών νωπών κερασιών και της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι άλλων
προϊόντων, με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των καναλιών εισαγωγής και
διανομής.
2. Ενίσχυση της κατανάλωσης φρέσκων ευρωπαϊκών κερασιών.
Α.3. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Διανομείς/ Εισαγωγείς/ Δίκτυα λιανικής και χονδρικής πώλησης φρούτων/Caterers
Chefs/ Διαμορφωτές γνώμης / Ειδικοί γαστρονομίας/ Εστιατόρια
Δημοσιογράφοι/ Bloggers / Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Καταναλωτές (νοικοκυριά)
Α.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πακέτο Εργασίας 1
Ομάδες στόχοι
Δραστηριότητα
Χρονοδιάγραμμα

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Παραδοτέα

Προϋπολογισμός

Δημόσιες Σχέσεις
Όλες οι ομάδες στόχοι
Συνεχείς δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων
ΕΤΟΣ 1
Αφορά την συνεχή λειτουργία γραφείου τύπου με τα εξής καθήκοντα:
Σύνταξη και δημοσιοποίηση δελτίων τύπου
Δημιουργία media lists
Επικοινωνία με media
Σχεδιασμός και δημοσίευση (αγορά χώρου) διαφημιστικής
καταχώρησης (ολοσέλιδης / έγχρωμης) σε περιοδικά στις αγορές
στόχους
Δελτία τύπου
Media lists
Διαφημιστική καταχώρηση (σε δύο εκδόσεις)
Αναφορά επαφών και επικοινωνίας με media
10 δημοσιεύσεις (5 ανά αγορά)
Αναφορά δραστηριότητας
Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 42.265 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 7%

Πακέτο Εργασίας 2

Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ομάδες στόχοι

Όλες οι ομάδες στόχοι

Χρονοδιάγραμμα
Δραστηριότητα 1

ΕΤΟΣ 1
Ιστότοπος, κατασκευή, επικαιροποίηση, συντήρηση
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Περιγραφή
Δραστηριότητας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικού πολύγλωσσου ιστότοπου στα
Ελληνικά, Ουκρανικά, Αιγυπτιακά και Αγγλικά) Καταχώρηση,
επικαιροποίηση, βελτιστοποίηση, συντήρηση για ένα (1) + δύο (2) έτη.

Παραδοτέα

Λειτουργικός ιστότοπος σε τέσσερις (4) γλώσσες
Αναφορά δραστηριότητας

Προϋπολογισμός

Δραστηριότητα 2

Περιγραφή
Δραστηριότητας
Παραδοτέα
Προϋπολογισμός
Δραστηριότητα 3

Περιγραφή
δραστηριότητας

Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 13.200 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 10%
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (διάταξη λογαριασμών, τακτική ανάρτηση
στο διαδίκτυο)
Παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram,
Youtube), σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου με crossposts (20
posts) και διασπορά πληροφοριών για το προϊόν και τις δράσεις του
προγράμματος, calls-to-action (για κάθε δράση του προγράμματος)
κλπ.
Αναφορά λειτουργίας λογαριασμών και αναρτήσεων
Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 26.544 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή 12%
Άλλα (κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, διαδικτυακά σεμινάρια)
Οργάνωση, προβολή και διεξαγωγή δύο (2) online Β2Β εκδηλώσεων
(μια για κάθε αγορά) για 20-25 συμμετέχοντες για παρουσίαση του
προϊόντος και των παραγωγών. Υπηρεσίες μετάφρασης, αποστολή και
δειγματισμός προϊόντων, στους συμμετέχοντες, οργάνωση Β2Β
συναντήσεων με εισαγωγείς, διανομείς, αγοραστές
Αναφορά οργάνωσης, προβολής και διεξαγωγής δύο (2) εκδηλώσεων

Παραδοτέα

Αναφορά Β2Β συναντήσεων

Προϋπολογισμός

Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 33.880 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 10%

Πακέτο Εργασίας3

Διαφήμιση

Ομάδες στόχοι

Όλες οι ομάδες στόχοι

Χρονοδιάγραμμα
Δραστηριότητα 1

ΕΤΟΣ 1
Εκτύπωση

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Σχεδιασμός
(συμπεριλαμβανομένου
φωτογράφησης
και
κειμενογράφησης), εκτύπωση και διανομή, 8σέλιδου εντύπου για το
φρέσκο κεράσι, 40.000 τεμ. σε δύο γλώσσες.

Παραδοτέα

Ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση του εντύπου σε δύο γλώσσες
40.000 τεμ.

Προϋπολογισμός

Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 22.504 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 14%
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Δραστηριότητα 1

Διαδικτυακά

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Σχεδιασμός Social media marketing plan και υλοποίηση παράλληλων
διαφημιστικών εκστρατειών σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook,
Instagram, YouTube και Lead Ads) με διαφορετική στοχοθέτηση (page
likes, event responses, polls etc), μαζί με καμπάνια Google Ad Words
για αύξηση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα.
Διαφήμιση στο Facebook (pages likes, Instagram, get likes σε posts) 200
ημέρες
Διαφήμιση στο YouTube 200 ημέρες
LeadAds 100 ημέρες
Google Ad Words 180 ημέρες
Social media marketing plan
Αναφορά υλοποίησης
Αναφορά αποτελεσμάτων
Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 52640 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 12%

Παραδοτέα

Προϋπολογισμός

Πακέτο Εργασίας4

Εκδηλώσεις

Ομάδες στόχοι

Διανομείς/ Εισαγωγείς/ Δίκτυα λιανικής και χονδρικής πώλησης
φρούτων/Caterers
Chefs/ Διαμορφωτές γνώμης / Ειδικοί γαστρονομίας/ Εστιατόρια
Δημοσιογράφοι/ Bloggers / Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
ΕΤΟΣ 1
Περίπτερα σε εκθέσεις

Χρονοδιάγραμμα
Δραστηριότητα 1
Περιγραφή
Δραστηριότητας

Ολοκληρωμένη οργάνωση συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις στις
αγορές
στόχους
α)
WorldFoodUkraine
Νοέμβριος
2021
FoodAfrica (Cairo, Egypt) Δεκέμβριος 2021
Ενοικίαση χώρου, σχεδιασμός και κατασκευή περιπτέρου, λειτουργία
περιπτέρου (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Internet), υποστήριξη
συμμετοχής (Hosts, διερμηνείς, τεχνική υποστήριξη, μεταφορά
ασφάλιση εκθεμάτων, οργάνωση επιχειρηματικής αποστολής για την
φυσική παρουσία παραγωγών στην έκθεση και οργάνωση
επιχειρηματικών συναντήσεων, προβολή και δημοσιότητα εκθεσιακών
συμμετοχών

Παραδοτέα

Αναφορά
υλοποίησης
δύο
(2)
εκθεσιακών
συμμετοχών
συμπεριλαμβανομένου της υλοποίησης των επιχειρηματικών
αποστολών και των επιχειρηματικών συναντήσεων.

Προϋπολογισμός

Σύνολο 87.172 ΕΥΡΩ
Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 72.002 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 14%
Άλλες άμεσες δαπάνες (δαπάνες ταξιδιών και διαμονής) 1.5170 ΕΥΡΩ

Δραστηριότητα 2

Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), κύκλοι
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κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων, δραστηριότητες σε σχολεία
Περιγραφή
Δραστηριότητας

Παραδοτέα

Οργάνωση και προβολή ειδικών επιχειρηματικών γευμάτων με
εκπροσώπους των αγορών (εισαγωγείς, διανομείς, αγοραστές αλλά και
food bloggers, chefs, διαμορφωτών κοινής γνώμης) στο Κίεβο και το
Κάιρο. Τα γεύματα θα οργανωθούν παράλληλα με τις εκθεσιακές
συμμετοχές για δεκαπέντε (15) συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου
παραγωγούς και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων και οργάνωση
επισκέψεων των παραγωγών σε μονάδεςlogistics, αγορές φρέσκων
φρούτων, supermarkets στο Κίεβο και το Κάιρο
Αναφορά υλοποίησης δύο (2) ειδικών επιχειρηματικών γευμάτων και
επισκέψεων

Προϋπολογισμός

20.130 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού
10%

Δραστηριότητα 3

Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Οργάνωση φιλοξενίας εκπροσώπων των αγορών στην Ελλάδα,
επισκέψεων σε παραγωγούς και επιχειρηματικών συναντήσεων.
Φιλοξενία 4 επαγγελματιών (εισαγωγείς, διανομείς, αγοραστές ή/και
διαμορφωτών κοινής γνώμης) από τις δύο χώρες.
Αναφορά υλοποίησης δύο (2) επιχειρηματικών αποστολών από τις
αγορές στόχους στην Ελλάδα

Παραδοτέα
Προϋπολογισμός

7.800 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού
10%

Δραστηριότητα 4

Άλλες εκδηλώσεις

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση διαδικτυακών cooking shows
για επιλεγμένους εκπροσώπους των αγορών (δημοσιογράφους,
bloggers, διαμορφωτές κοινής γνώμης) με την συνεργασία δημοφιλούς
chefs από κάθε αγορά στόχο. Δημιουργία και προβολή ειδικού teaser,
αμοιβή chefs, δημοσιότητα σε κοινωνικά δίκτυα, παραγωγή και τεχνική
υποστήριξη.
Αναφορά υλοποίησης δύο (2) livecookingshows

Παραδοτέα
Προϋπολογισμός

Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 27.588 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 14%

Πακέτο Εργασίας5

Προώθηση στα σημεία πώλησης

Ομάδες στόχοι

Καταναλωτές (νοικοκυριά)

Χρονοδιάγραμμα
Δραστηριότητα 1

ΕΤΟΣ 1
Ημέρες δοκιμών

Περιγραφή
Δραστηριότητας

Οργάνωση και υλοποίηση ημερών δοκιμών κερασιού με προσωπικό
προώθησης σε υπερκαταστήματα, supermarkets, αγορές φρέσκων
φρούτων στην Ουκρανία (10 σημεία πώλησης Χ 5 ημέρες) και στην
Αίγυπτο (10 σημεία πώλησης Χ 5 ημέρες). Προμήθεια, εξαγωγή και
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διανομή μέσω της δραστηριότητας 10.000 κιλών κερασιών στις δύο
αγορές
Παραδοτέα

Αναφορά υλοποίησης δύο (2) εκστρατειών προώθησης σε σημεία
πώλησης

Προϋπολογισμός

Άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας 110.124 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
αμοιβή εκτελεστικού οργανισμού 14%

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση 85% Ευρωπαϊκή Ένωση 15% ίδιοι πόροι
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 443.847€
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού
Δραστηριότητες
Δημόσιες Σχέσεις
Συνεχείς δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (γραφείο
δημοσίων σχέσεων)
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Παρουσίαση ιστοτόπου, επικαιροποίηση, συντήρηση
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (διάταξη λογαριασμών,
τακτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο)
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Άλλα (κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, διαδικτυακά σεμινάρια)
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Διαφήμιση
Εκτύπωση
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Διαδικτυακά
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Εκδηλώσεις
Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Γ. Άλλες άμεσες δαπάνες

Έτος 1
42.265
42.265
39.500
2.765
73.624
13.200
12.000
1.200
26.544
23.284
3.260
33.880
30.800
3.080
75.144
22.504
19.740
2.764
52.640
47.000
5.640
142.690
87.172
63.160
15.170

Σελίδα 50

21PROC008667803 2021-05-26
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων
(B2B), κύκλοι κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων,
δραστηριότητες σε σχολεία
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Άλλες εκδηλώσεις
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
Προώθηση στα σημεία πώλησης
Ημέρες Δοκιμών
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
ΣΥΝΟΛΟ
Β. Άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών
Γ. Άλλες άμεσες δαπάνες
Αμοιβές εκτελεστικού οργανισμού
ΦΠΑ 24 % δαπανών υπεργολαβιών και αμοιβών
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ
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20.130
18.300
1.830
7.800
7.091
709
27.588
24.200
3.388
110.124
110.124
96.600
13.524
443.847
381.675
15.170
47.002
102.882,5
546.729,5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να
υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας
όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα
Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με
την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου των εξωτερικών
συνεργατών και των υπεργολάβων, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των εξωτερικών συνεργατών και των
υπεργολάβων, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν
αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού/
εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να
ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να
έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας αρχής.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (και 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες), όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του
Έργου.

Σελίδα 52

21PROC008667803 2021-05-26
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό
τίμημα.
11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης ενός
εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα αλληλεγγύως εναπομείναντα μέλη του
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης
ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει την προβολή στα μέσα (τηλεόραση, διαδίκτυο κτλ) ή την
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβολής και προώθησης
14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από την
αξιολόγηση των δράσεων, μετά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, προκειμένου να προβεί σε τυχόν
τροποποιήσεις του σχεδιασμού του.
15. Το ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου πρέπει να είναι
σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 14 παρ.1 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014) και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πριν την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Όσον αφορά στο προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ενέργειες (π.χ. γευσιγνωσίες) θα πρέπει
να εφαρμόζονται όσα ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014.
17. Όλο το υλικό που θα παραχθεί για το έργο θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.
18. Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας από τον
Ανάδοχο, αποτελούν ταυτόχρονα πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αναθέτουσας
Αρχής.
19. Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής
(μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, μουσική επένδυση ενεργειών κ.λπ.)
αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο και μετά τη
λήξη αυτής. Όλο το ως άνω υλικό παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλη
μορφή ανάλογα με το είδος κάθε παραδοτέου.
20. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Αναδόχου ρητώς εκχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωσης
και την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη
παρούσα σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα
όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος δεν
μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός του πλαισίου της παρούσας Συμβάσεως και της υπ’ αυτής υλοποίησης
του Έργου, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016. Οι
Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή XML το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στο PORTAL του WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α 131960.
Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην
πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. Oι οικονομικοί φορείς μπορούν να
λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.
Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:
Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
Β. Σχετικό µάθηµα εκµάθησης για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177 Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
Σημείωση: Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει την
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας Συμμόρφωσης
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης πρέπει να συμπληρωθεί από τους Προσφέροντες.
Επεξήγηση των στηλών του πίνακα
α) Στήλη α/α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.
β) Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Κριτήριο
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται ο
προσφέρων και, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:
Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη συμμόρφωση στο κριτήριο είναι υποχρεωτική και όπου η μη
τήρηση συνιστά λόγο απόρριψης του προσφέροντος
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή:
1. ΥΠΑΡΧΕΙ: το κριτήριο καλύπτεται
2. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: το κριτήριο δεν δύναται να καλυφθεί
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της προσφοράς (μέσω αύξοντα
αριθμού, αριθμού σελίδας, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι πληροφορίες που
έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες.
Είναι επιθυμητή η όσον το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά τοδυνατόν
συγκεκριμένες. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.
α/α
1

2

3

4

Κριτήριο
Ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει κατάλληλα
συμπληρωμένο ΕΕΕΣ για την
παρούσα σύμβαση
Ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει εγγυητική επιστολή
συμμετοχής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην διακήρυξη
Ο οικονομικός φορέας ασκεί
επαγγελματική δραστηριότητα
σε όλες τις ακόλουθες
κατηγορίες δραστηριοτήτων
σωρευτικά:
α) υπηρεσίες διαφήμισης και
μάρκετινγκ
β)
υπηρεσίες
δημοσίων
σχέσεων,
γ)υπηρεσίες
διοργάνωσης
εκθέσεων και συνεδρίων.
Ο οικονομικός φορέας διαθέτει

Απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5

6

7

8

γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
για κάθε ένα από τα έτη 2018,
2019 και 2020 ίσο ή
μεγαλύτερο των €600.000,00
Ο οικονομικός φορέας διαθέτει
''μέσο ειδικό'' ετήσιο κύκλο
εργασιών για τα έτη 2018, 2019
και 2020 ίσο ή μεγαλύτερο των
€450.000,00
α) Ο οικονομικός φορέας
διαθέτει
σχετική
εμπειρία
υλοποίησης
έργων
χρηματοδοτούμενων δυνάμει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1144/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου και προγενέστερων
αυτού, κατά το διάστημα 20152019.
β) Ο οικονομικός φορέας
διαθέτει σχετική εμπειρία σε
μία από τις χώρες-στόχους
(Ουκρανία και Αίγυπτο) κατά το
διάστημα 2015-2019
α) Ο οικονομικός φορέας
προτείνει Ομάδα Έργου η οποία
στελεχώνεται σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης
β) ο ΥΕ που προτείνει ο
οικονομικός φορέας καλύπτει
τις οριζόμενες σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης κατ’
ελάχιστο απαιτήσεις
α) Ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με το πρότυπο
ΕΝ ISO 9001:2015 για την
διαχείριση
ποιότητας
υπηρεσιών
β) Ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με το πρότυπο
ΕΛΟΤ 1435:2009 για υπηρεσίες
επικοινωνίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 56

21PROC008667803 2021-05-26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Πίνακας Έργων

Έργο

Τίτλος

Νομική Οντότητα

…

Χώρα

…

Συνολική αξία
έργου (€)

Ποσοστό
συμμετοχής στο
έργο (%)

Αρ.
στελεχών
που
απασχολού
νται στο
έργο

Αναθέτων /
ουσα φορέας
/ αρχή

Χρηματοδότη
ση

Ημερομηνίες
(έναρξης /
λήξης)

Άλλη νομική
οντότητα που
συμμετέχει στο έργο

…

…

…

…

…

…

…

Συνοπτική περιγραφή

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο έργο
Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση
Εκθέσεις
Εκδηλώσεις
Προώθηση
Άλλες (να αναφερθούν)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο

Όνομα:

Ημερομηνία
Γέννησης

Τηλέφωνο

email

Διεύθυνση
κατοικίας:

Εκπαίδευση
Ίδρυμα

Τίτλος

Ξένες Γλώσσες

Ειδικότητα

Ημερομηνία
απόκτησης
πτυχίου

Επίπεδο

Γενική Επαγγελματική Εμπειρία
Περίοδος (από – έως)

Εργοδότης

Θέση

Καθήκοντα

Εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος έργου
Έργο

Εκτελεστικό Οργανισμός

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα έργου
Σχέση με τον προσφέροντα (στέλεχος ή
εξωτερικός συνεργάτης)

Ρόλος
στην Περίοδος
Ομάδα Έργου
απασχόλησης
(από – έως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Προσφέρων
Αρ. Διακήρυξης
Συνολικό προσφερόμενο ποσό σε ευρώ

Αριθμητικά
Ολογράφως

Σύνολο άμεσων δαπανών υπεργολαβίας

Αριθμητικά
Ολογράφως

Σύνολο άλλων άμεσων δαπανών

Αριθμητικά
Ολογράφως

Σύνολο αμοιβής εκτελεστικού οργανισμού

Αριθμητικά
Ολογράφως

ΦΠΑ 24%

Αριθμητικά
Ολογράφως

Η προσφορά ισχύει από την υποβολή της και για δύο (2) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Όνομα επώνυμο και θέση υπογράφοντος στον προσφέροντα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax
Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ.……………………………….

ΠΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου 9,
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
601 34
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………ΕΥΡΩ ………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των …………………ΕΥΡΩ (και
ολογράφως)……………………………υπέρ
της
Εταιρείας
…………………………………………………….δ/νση..………………………………Τ.Κ…………, για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας, για την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ CHERRYLOVE_EU: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-20217 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσεςυποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.- Το παραπάνω ποσό
τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέροςμας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρεςαπό απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλοςχαρτοσήμου.- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας μετην προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθείαπό το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτοντος).................................
(Διεύθυνση Αναθέτοντος)................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού [ολογράφως] [αριθμητικώς]. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ[αριθμητικώς] [ολογράφως] μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του CHERRYLOVE_EU:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ –
ΑΙΓΥΠΤΟΣ), σύμφωνα με την Διακήρυξη …………../2021 του Αναθέτοντος.
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 30 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Τράπεζα:
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ κτλ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΩ………….
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΟΜΟΚΟΥ 5
Τ.Κ.: 104 45 – ΑΘΗΝΑ
Η υπογραφούσα, ………………………………(τράπεζα) εκπροσωπούμενη από ……………………………….. δεόντως
προς τούτο εξουσιοδοτημένο/η,
Δηλώνει ότι εγγυάται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και
διζήσεως υπέρ του ……………………………………..(αντισυμβαλλόμενος) με ΑΦΜ …………………………του οποίου η
έδρα ευρίσκεται στ………………………………………………….., το ποσό των ευρώ………………………………€ (€
ολογράφως……………………………………………………………) το οποίο αντιπροσωπεύει το 100% της προκαταβολής
για ποσοστό ……………% κατά ανώτατο όριο της μέγιστης χρηματοδότησης που αφορά την υλοποίησης της
σύμβασης μεταξύ της αρμόδιας εθνικής αρχής και τ………………………………………(αντισυμβαλλόμενος) σχετικά
με δράσεις του προγράμματος Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων [Καν (ΕΕ)
1144/2014, Καν(ΕΕ) 2015/1829 & Καν (ΕΕ) 2015/1831} υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε όπως αυτές ορίζονται στην
σύμβαση με κωδικό πρότασης…………………………………. που υπογράφηκε στις……………………….
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και έχουμε την υποχρέωσης σε περίπτωση ολικής ή μερικής

Κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, απροφάσιστα και χωρίς καμία
αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη δήλωση σας προς εμάς, χωρίς να ερευνήσουμε το
νόμιμο ή μη της απαίτησής σας.
Η παρούσα εγγύηση θα αποδεσμευτεί με απαλλακτική επιστολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της εγγύησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση προκαταβολής αφορά μόνο την παραπάνω αιτία, είναι αορίστου χρόνου και ισχύει
μέχρι την επιστροφή της σε εμάς.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για Τράπεζα μας.
Τόπος……………………………(ημερομηνία)……………………………

_____________________

______________

[Υπογραφή / Ιδιότητα]

[Υπογραφή / Ιδιότητα]

Να επισυναφθεί: κατάλογος προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις εγγυήσεις με δείγματα υπογραφής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης
Στην ………….σήμερα ................... ημέρα ……. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.

Αφενός του …………………………….. με Α.Φ.Μ. …………… ΔΟΥ …………….., που εδρεύει ……………………….,
Τ.Κ…………
και εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ………………………………,
αποκαλούμενο στο εξής «Εργοδότης», και

2.

αφετέρου ……………….. με ΑΦΜ……………………. ., ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει ……………………..,
…………………………, Τ.Κ………………………………….. και που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της…………………………………, καλούμενης στο εξής «Εκτελεστικός Οργανισμός»

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :
Άρθρο 1 : Σκοπός – Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ)
2015/1829 της Επιτροπής, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα
στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, ο Εργοδότης υπέβαλλε πρόταση με θέμα «CherryLoveEU».
Με την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΕ C(2020) 8816 final/15.12.2020 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής της 15.12.2020 σχετικά με την επιλογή των απλών προγραμμάτων βάσει της πρόσθετης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, για την αποκατάσταση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πρόταση με θέμα
«CherryLoveEU101022080».
Με την υπ’ αριθ. 419/18559 ΚΥΑ καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των Καν (ΕΕ) 1144/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ)2015/1829 της
Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν (ΕΕ)2015/1831 της Επιτροπής, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης
και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.
Ο Εργοδότης θα υπογράψει Συμφωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά
προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2015, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, και
του εκτελεστικού Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες
την ΚΥΑ419/18559/16.03.2017 ΦΕΚ 855 – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των Καν (ΕΕ)1144/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2015/1829 της
Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης
και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.
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ενώ η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σύμφωνα με
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ)
αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου
και ιδίως το άρθρο 64 παραγρ. 6 στοιχείο α) και το άρθρο 66 παραγρ. 3 στοιχείο δ).
Την Πρόταση του Εργοδότη όπως έχει κατατεθεί στην Εκτελεστική Υπηρεσία για τους Καταναλωτές, την
Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) και στην ΕΕ με Proposal ID 101022080
Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΕ C(2020) 8816 final/15.12.2020 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής της 15.12.2020 σχετικά με την επιλογή των απλών προγραμμάτων βάσει της πρόσθετης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, για την αποκατάσταση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Την υπ’ αριθ. 1572/364632/30.12.2020 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών, Προώθησης & Προβολής
Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Προώθηση γεωργικών προϊόντων, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 2020
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για τη δράση (εφεξής έργο) με τίτλο
CherryLoveEU101022080, συνολικού προϋπολογισμού 599.941 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εργοδότη για την επιλογή εκτελεστικού
οργανισμού των δράσεων που περιλαμβάνει το έργο, ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την
υλοποίηση των δράσεων με προϋπολογισμό όπως αναλύεται στο παράρτημα της σύμβασης.
Άρθρο 2 : Υποχρεώσεις του Εργοδότη
1. Ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι για την υλοποίηση του έργου από τον
Εκτελεστικό Οργανισμό, ο Εργοδότης θα παράσχει στον Εκτελεστικό Οργανισμό έγκαιρα τα
έγγραφα και τις πληροφορίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το
αντικείμενο και τις απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από την υπογραφείσα Συμφωνία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.
2. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιδείξει αδικαιολόγητη και πέραν της συναλλακτικής πρακτικής
καθυστέρηση για την παράδοση των πληροφοριών, έγγραφων και λοιπών στοιχείων που
σχετίζονται με την υλοποίηση του παρόντος έργου, τότε γίνεται δεκτό ότι για την καθυστέρηση, η
οποία πιθανόν να προκύψει στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης όπως ορίζεται στην Συμφωνία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν φέρει καμία
ευθύνη.
3. Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες περιέχουν ανακρίβειες,
γενικότητες η είναι ανεπαρκή ή ψευδή τότε ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη αν το παραδοτέο έργο παρουσιάσει ελλείψεις, ή δεν είναι αποτελεσματικό, ο δε
εργοδότης οφείλει να το παραλάβει ως έχει καταβάλλοντας το συμφωνημένο συμβατικό τίμημα.
4. Κάθε τροποποίηση του προς υλοποίηση έργου, που ενδεχομένως θα απαιτηθεί, θα γίνει κατόπιν
προηγούμενης συμφωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό ο οποίος αποδέχεται τις εν
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λόγω τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως
νόμιμες και δεσμευτικές..
Άρθρο 3. Υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού
1. Εκτελεστικός Οργανισμός κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης οφείλει να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με το 5% του Συνόλου των Δραστηριοτήτων, η οποία σε περίπτωση
μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου (στο σύνολό του ή μέρος αυτού) καταπίπτει υπέρ του
Εργοδότη.
2. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός έχει λάβει γνώση των όρων της σύμβασης του Εργοδότη με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό της και
αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτήν
3. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
εργοδότη, των σχετικών Κανονισμών καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπογραφείσα
Συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως
αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
4. Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά του έργου ποιοτικά και τεχνικά δεδομένα είναι αυτές που περιέχονται στην
παρούσα σύμβαση και στο παράρτημά της, στην υπογεγραμμένη Συμφωνία του εργοδότη με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 18α και τα
Παραρτήματα 1 και 2 αυτής καθώς και των ενδεχόμενων εγκεκριμένων τροποποιήσεων.
5. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια για τα στοιχεία που θα περιληφθούν
στην γνώση του κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
6. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός στις επαφές του σχετικά με την υλοποίηση του έργου θα αναφέρει
ρητά και ξεκάθαρα το όνομα του Εργοδότη για την οποία ενεργεί καθώς και τον τίτλο του
προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός προ της εκτέλεσης εκάστης ενέργειας οφείλει να συνεργάζεται με τον
Εργοδότη, τα εντεταλμένα του όργανα, τους συνεργάτες που αυτός θα υποδείξει όσον αφορά τα
ποιοτικά αυτής χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα της και η συγκεκριμένη ενέργεια να
τυγχάνει της τελικής έγκρισής του εργοδότη. Ως τελική έγκριση θεωρείται η έγγραφη βεβαίωση
έγκρισης του εργοδότη, της οποίας επίδοση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα εντός 15 ημερών εκ
ημερομηνίας αιτήσεως επίδοσής της εκ του Εκτελεστικού Οργανισμού. Σε περίπτωση που επίδοση
τελικής εγκρίσεως δεν αποδοθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος στον εργολάβο, η
επίδοση εγκρίσεως θεωρείται αυτοδίκαια και τίθεται αυτόματα σε ισχύ.
8. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός υποχρεούται να παρέχει θετική συνεργασία και να δέχεται ελέγχους
στα πλαίσια του άρθρου 17 της Συμφωνίας μεταξύ του Εργοδότη και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 4: Εγγυητική Επιστολή
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……….. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης που εκδόθηκε από …………….., ποσού …….. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας της παρούσας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας ……….. (τουλάχιστον τριών μηνών μετά τη λήξη
της
σύμβασης).
ή
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Ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα καταθέσει κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της
παρούσας την υπ’ αριθ…… εγγυητική επιστολή για προκαταβολή που εκδόθηκε από …………….. ποσού
……………ευρώ, για λογαριασμό του Εργοδότη και υπέρ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ισόποση με το 20% της μέγιστης
χρηματοδοτικής συνεισφοράς.
Άρθρο 5: Καθυστερήσεις εκτέλεσης
Εάν ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των
προθεσμιών τμηματικής παράδοσης – παραλαβής, που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν
μετατεθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα
από άλλες αρμοδιότητες που της παρέχει η σύμβαση, να επιβάλει κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
Άρθρο 6: Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό
έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εργοδότη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί την ορθή
εκτέλεση της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της και προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές του Έργου,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Εργοδότη προσφορά του Εκτελεστικού Οργανισμού.
Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την υποβολή και έγκριση όλων των παραδοτέων, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής τους, που
το διαβιβάζει αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
οικείες διατάξεις της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί παραλαβής.
Άρθρο 7: Καταγγελία της Σύμβασης
Ο Εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον
Εκτελεστικό Οργανισμό, τον Εργοδότη ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να
αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
Εργοδότη έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό
αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 8 Κυριότητα αποτελεσμάτων και δικαιώματα χρήσης
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το έργο και τις δράσεις ανήκουν στον Εργοδότη. Ο Εργοδότης
πρέπει να παρέχει στον Εκτελεστικό Οργανισμό το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για τις
επικοινωνιακές του δραστηριότητες
Άρθρο 9: Σύγκρουση Συμφερόντων
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να
διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση της δράσης για λόγους οικονομικού
συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης
ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»).
Πρέπει να κοινοποιεί επισήμως στον Εργοδότη, χωρίς καθυστέρηση, κάθε κατάσταση που συνιστά ή
ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και να λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για
την επανόρθωση αυτής της κατάστασης.
Ο Εργοδότης μπορεί να εξακριβώσει αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα κατάλληλα και μπορεί να
απαιτήσει τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα
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Κατά την υλοποίηση του έργου και για διάστημα τριών ετών μετά την τελική πληρωμή του, τα μέρη
οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, εγγράφων ή άλλου υλικού (σε οποιαδήποτε
μορφή) που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά κατά τη στιγμή της γνωστοποίησής τους («εμπιστευτικές
πληροφορίες»).
Μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας.
Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας δεν ισχύουν πλέον, αν:
α) το μέρος που προβαίνει στη γνωστοποίηση συμφωνεί να απαλλάξει το άλλο μέρος·
β) οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται ευρέως, χωρίς αθέτηση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας·
γ) η δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας απαιτείται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 11: Προώθηση του Έργου
Ο εκτελεστικός οργανισμός οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της Συμφωνίας του Εργοδότη
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 12:Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ του Εργοδότη και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης υποβάλλονται σε
επεξεργασία από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 45/2001 και σύμφωνα με την ισχύουσα
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και
των απαιτήσεων κοινοποίησης).
Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Συμφωνίας και της Σύμβασης υποβάλλονται σε επεξεργασία
από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων
(συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης).
Ο Εργοδότης πρέπει να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης και της Συμφωνίας τηρώντας την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία
των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης).
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να παρέχει στο προσωπικό του πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που
είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της συμφωνίας.
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός πρέπει να ενημερώνει τα μέλη του προσωπικού, των οποίων τα προσωπικά
δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το κράτος μέλος ή την Επιτροπή.
Άρθρο 13: Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της
Συμφωνίας μεταξύ του Εργοδότη και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 14: Αμοιβή – Οικονομικοί όροι
Για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού……………………. ευρώ [ολογράφως]πλέον Φ.Π.Α,
συμπεριλαμβάνεται αμοιβή Εκτελεστικού Οργανισμού ……………..ευρώ [ολογράφως] πλέον Φ.Π.Α Η
αμοιβή του Εκτελεστικού Οργανισμού θα δοθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του κάθε φυσικού
αντικειμένου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και με τη έκδοση σχετικών
παραστατικών. Ο Εργοδότης προ της εξοφλήσεως του τιμολογίου ελέγχει τα σχετικά παραστατικά ως προς
την συμβατότητα τους με το εκτελούμενο έργο και τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία με το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 15 : Ανωτέρα Βία
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Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε κατάσταση ή γεγονός που:
- εμποδίζει οποιοδήποτε μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της συμφωνίας,
- συνιστά απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση που εκφεύγει από τον έλεγχο των μερών,
- δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια των μερών (ή των τρίτων που συμμετέχουν στη δράση), και
- αποδεικνύεται αναπόφευκτο παρά την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.
Δεν είναι δυνατόν να προβληθούν ως ανωτέρα βία τα ακόλουθα:
οποιαδήποτε αθέτηση παροχής υπηρεσίας, ελάττωμα του εξοπλισμού ή των υλικών ή
καθυστερήσεις στη διάθεσή τους, εκτός εάν προκύπτουν άμεσα από προσήκουσα περίπτωση
ανωτέρας βίας,
- εργατικές διαφορές ή απεργίες, ή
- οικονομικές δυσκολίες.
Κάθε κατάσταση που συνιστά ανωτέρα βία πρέπει να κοινοποιείται επισήμως στο άλλο μέρος χωρίς
καθυστέρηση, με αναφορά του είδους, της πιθανής διάρκειας και των προβλεπόμενων επιπτώσεων.
-

Τα μέρη πρέπει να λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα, για να περιορίσουν οποιαδήποτε ζημία
οφείλεται σε ανωτέρα βία και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να συνεχίσουν την υλοποίηση της
δράσης το συντομότερο δυνατό.
Το μέρος που αδυνατεί, λόγω ανωτέρας βίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της
συμφωνίας δεν θεωρείται ότι τις αθετεί.
Άρθρο 167 : Γενικές διατάξεις
1. Καμιά τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της
παρούσας σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως, έχει γίνει κοινά
αποδεκτή και φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων.
2. Δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης έχει εκάτερο των συμβαλλομένων μερών μόνο σε
περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως εκ μέρους έτερου αντισυμβαλλομένου.
3. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά θα υπάγεται στα αρμόδια
δικαστήρια της έδρας του εργοδότη.
Άρθρο 17 : Υποχρέωση Εχεμύθειας
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει :
α. Να χειρίζεται ως απόρρητα όλα τα έγγραφα, τα στοιχεία, τις πληροφορίες κ.λ.π. που περιέχονται στη
γνώση και κατοχή του στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.
β. Να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να μην δημοσιοποιεί κανένα από τα
προαναφερόμενα έγγραφα, τα στοιχεία κ.λ.π. ή οποιαδήποτε πληροφορία που απορρέει από αυτά.
Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα.
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