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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)»

στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διακηρύσσει

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης 
του προγράμματος με τίτλο: «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες 

(Ιαπωνία, Κορέα)»
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των  1.485.314,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.197.834,00 €,  ΦΠΑ : 287.480,16 €)

και με κριτήριο κατακύρωσης την κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  Α’ 147/08-08-2016) και (β) τους 
όρους της παρούσας και 

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 254, Κτήριο Β΄

Πόλη Πάτρα

Ταχυδρομικός Κωδικός 26443

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ (GR)

Κωδικός ΝUTS EL632

Τηλέφωνο 2613 613411

Φαξ 2613 613333

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ. Διαμαντοπούλου: 2613 613411

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pde.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ 
βαθμού και είναι μη κεντρική κυβερνητική Αρχή.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): 1) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
2) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.pde.gov.gr (ενότητα Ενημέρωση—›Προκηρύξεις), 3) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.diavgeia.gov.gr  κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ της προκήρυξης της 
παρούσας διακήρυξης. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 5 του ν.4412/16, ύστερα από είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της Δημοσίευσης της προκήρυξης της 
σύμβασης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι εν 
προκειμένω γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω σύντμησης της προθεσμίας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1α του ν.4412/2016. Η σύντμηση θεωρείται απαραίτητη λόγω των 
καθυστερήσεων που προξένησε η πανδημία του κορωνοϊού και των αυστηρών προδιαγραφών που θέτει η 
ΚΥΑ Αριθμ. 1227/273026/6.10.2020 όπως αυτή τροποποιεί την υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 

file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.promitheus.gov.gr
http://www.pde.gov.gr/
file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.diavgeia.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/




Σελίδα 5

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο 
στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β΄ 1549).

Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα την  ΣΑΕ
082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ              

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση 
οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα επτά 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ ευρώ (€ 1.197.834,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που 
ορίζεται στο συμφωνητικό.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Τεύχους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
79341200-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται σε τρεις 
διακριτές φάσεις:
1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 31/8/2021
2ο έτος:  από 15/10/2021 έως 31/8/2022
3ο έτος: από 15/10/2022 έως 31/8/2023
Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η 
Αυγούστου κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. 
Για τη μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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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:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής

5. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 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) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 
814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου

7. Την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ 
αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 
της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 
15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την 
προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αρίθμ. 782/181320/6-
7-2020 (ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020)

8. 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,  

9. 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», 

10.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
11.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
12.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
13.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”,

14.του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
15.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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16.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
17.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15,
18.του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
19.του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
20.του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
21.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»

22.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.)», 

23.του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

24.του υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

25.της υπ αριθμ 313/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

26.της υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφασης του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας με θέμα  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

27.της υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφασης του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας με θέμα  «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε 
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

28.της αριθμ. 186/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η απόφαση αφού 
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 
(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

29. Της υπ’αρίθ. 113/2020 (ΑΔΑ:6Τ4Ρ7Λ6-4ΩΠ) απόφασης της  Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η  
υποβολή προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα προώθησης οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Νότιο Κορέα)» και υπογραφής σχετικού συμφώνου συνεργασίας με 
Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας

30.της υπ’αρίθ. 1122/253271/12-10-2020 Απόφασης της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, 
Γενικής Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊοντων, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
για την έγκριση της με αριθ. πρωτ. 1122/253271/14-9-2020 αίτησης στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος

31.της αριθμ. 1338/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «α) Έγκριση όρων διακήρυξης για 
την επιλογή εκτελεστικού φορέα προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ), Β) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών»

32.της αριθμ. 1370/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «α) Έγκριση αποδοχής 
χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ), 
προϋπολογισμού :1.870.760,33 και χρηματοδότηση ΣΑΕ: 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ»
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33.της αριθμ. 68/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επικαιροποίηση  των  όρων της 
διακήρυξης για την επιλογή εκτελεστικού φορέα προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ) της προσωρινής ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ»

34.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 26/02/2021 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 04/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ΧΧΧΧ στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 105704
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 (ΚΗΜΔΗΣ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07 (Α ́150), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ  
491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αρίθμ. 782/181320/6-7-2020 
(ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020):
Δημοσίευση πραγματοποιήθηκε σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τουλάχιστον 20 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :   www.pde.gov.gr  στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (www.minagric.gr) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pde.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού 
τα έξοδα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους2 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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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 σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
 η με αρ. 2021/S 025-060280  Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
 η προκήρυξη (περίληψη) με αριθμ.πρωτ. 31532/2211/5-2-2021
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) 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 υπογεγραμμένο3. 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 προθεσμιών4.

3 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)

4 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60280-2021:TEXT:EL:HTML
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)5.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 6. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.7 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις8

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 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 

5 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 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.

6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
7       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

8 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών9, 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 των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης.
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 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 μορφή10 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.11  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής12

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, υπολογιζόμενη 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, δηλ. ποσό 23.959,68 ευρώ
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στην Ενότητα Α του Παραρτήματος III της 
παρούσας διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

9 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
10 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
11 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
12 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016,.οπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13

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 αποκλεισμού14 

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους15: 
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).

13 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171).

14 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
15 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016. 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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 τους16. 
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 17

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος (δημόσια υγεία)
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

16 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

17       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται18 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. 4412/201619, 
(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 λειτουργίας20, 
(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, 
(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 2.2.9.2 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 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. 

18 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

19 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

20 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 





Σελίδα 16

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 21

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)22.
2.2.3.6. 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 
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)23 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 24.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας25

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Εγγραφή στο 
σχετικό επαγγελματικό μητρώο»)

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

21 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
22 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

23        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
24 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
25 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται και να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν έγκριση/βεβαίωση/άδεια/πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 
επαγγελματική ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους ή 
ένορκη βεβαίωση καθώς και όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.26

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν ότι κατά τις τρείς (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις:
Είχαν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο τουλάχιστον με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ήτοι 1.197.834,00 € πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά 
σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρούται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών»)
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές 
χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:
2.2.6.1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς – είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας – απαιτείται:
Να διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία σε έργα αντίστοιχου ή συναφούς μεγέθους, 
περιεχομένου και απαιτήσεων με το προς ανάθεση έργο. Θα πρέπει κατά την τελευταία πενταετία, 
μετρούμενη ημερολογιακά πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, να έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς27, κατ’ ελάχιστον 3 έργα, προώθησης  αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και 
ποτών)28, προϋπολογισμού το καθένα ίσου ή μεγαλύτερου του 70% του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου έργου, χωρίς ΦΠΑ.

Κατ’ ελάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ή να 
έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΚΟΑ προώθησης  οίνου και να  περιλαμβάνει δράσεις  προώθησης  

26 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
27 Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου λογίζεται η ημερομηνία λήψης Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του έργου.
28 Δράσεις προώθησης: συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών, διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης 

αγροδιατροφικών προϊόντων, δειγματισμοί για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων, καταχωρήσεις για την προώθηση 
αγροδιατροφικών προϊόντων σε διεθνή περιοδικά, social media και ιστοσελίδα, κ.α.
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αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών), σε τουλάχιστον μία από της χώρες – στόχο του 
προκηρυσσόμενου έργου (ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΟΡΕΑ).

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι συμμετείχε σε 
έργα συναφή με τα ανωτέρω, μετέχοντας στο σύνολο των εργασιών – παραδοτέων (σχετικών με το 
αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου), που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή τους.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει 
προσδιοριστεί»)

Δεδομένου ότι, τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται καίρια για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει αυτά 
να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα για το αντικείμενο και την κλίμακα 
των έργων καθώς και για την εν γένει εμπειρία του οικονομικού φορέα.

2.2.6.2. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την 
ανάληψη του εν λόγω έργου. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει ο 
Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού (Υπεύθυνος Έργου – 
Ομάδα Έργου) στο Έργο». Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από:

α) Έναν Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στο Μάρκετινγκ/ 
Επικοινωνία/Δημοσιογραφία/Δημόσιες Σχέσεις. Να διαθέτει 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 5ετή 
ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων 
και ποτών)  και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 5ετία να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου στην 
υλοποίηση τουλάχιστον έξι (6) έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) εκ 
των οποίων τα πέντε (5) να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω έργα 
πρέπει να έχουν ως χώρα-στόχο έστω μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει 
επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση αγγλικών καθώς και καλή γνώση μιας ακόμη 
γλώσσας

β) Έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες, με 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Επικοινωνία. Να διαθέτει 10ετή γενική 
επαγγελματική εμπειρία και 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων προώθησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 5ετία να έχει 
συμμετάσχει ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση τουλάχιστον έξι (6) έργων προώθησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών)  εκ των οποίων τα πέντε (5) να είναι 
συγχρηματοδοτούμενα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω έργα πρέπει να έχουν ως χώρα-στόχο έστω 
μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης 
Η/Υ, πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας.

γ) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες, με 5ετή 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 4) προώθησης 
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αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών). Να διαθέτει πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας 

δ) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες με 
μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Επικοινωνία. Να διαθέτει 3ετή 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προώθησης αγροδιατροφικών 
προϊόντων (τροφίμων και ποτών), πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό 
χρήσης Η/Υ και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας 

ε) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες, με  
10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 4ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 4) προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και 
ποτών). Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

στ) Έναν Υπεύθυνο Δημιουργικού με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος σχολής γραφιστικής ή/και μαρτκετινγκ με 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη 
δημιουργικών σχεδίων (εικόνων, λογοτύπων κλπ.) σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, με κοινή ομάδα έργου, τα 
ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τα ανωτέρω, στα πρόσωπα των στελεχών της Ομάδας έργου 
(ήτοι στον Υπεύθυνο ‘Έργου και στα Μέλη της Ομάδας Έργου), από όποιο μέλος της ένωσης και αν 
προέρχονται.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων»)

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

(1) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I 
του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για υποψήφιους που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια. Για 
υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς 
επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα 
οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

(2) Το Πρότυπο Πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή 
μεταγενέστερο του, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 
ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το 
αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως 
ανωτέρω αναφερόμενα.

(3) Σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην Ένωση να 
διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο για τις 
υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
τουλάχιστον μία εξ αυτών να είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή 
ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς).
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 
θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
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.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (Λόγοι Αποκλεισμού) της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύ000θυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ29 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 130

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα31

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

29 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

30 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

31 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf




Σελίδα 21

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201632.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)33.
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 2.2.3.434.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
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 ισχύουν35.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά36:
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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

32 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
33 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
34 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
35 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
36 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων37

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας (Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) απαιτείται Υπεύθυνη 
Δήλωση, χωρίς γνήσιο υπογραφής, του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται εάν υπάρχουν 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 ή αίτησης συμμετοχής. Αν δεν 
υπάρχουν τέτοιες πράξεις επιβολής προστίμου απλά να γράφεται στην Υ.Δ. ότι δεν υπάρχουν. 
Για την υποβολή της Υ.Δ. δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

37  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών38, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά 
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 39.και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν (εντός του φακέλου δικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου):
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

38 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
39 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (εντός του φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα 
προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

1. Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, 
άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών (π.χ. φορολογικές δηλώσεις), συναρτήσει 
της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα

2. Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
οργανισμού εκτέλεσης.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
επί ποινή αποκλεισμού, με την υποβολή της προσφοράς τους:

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τελευταία πενταετία 
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης όλων των εργασιών.

Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές σωρευτικά.

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών ή των 
υπηρεσιών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου 
υποψήφιου Αναδόχου

Θέση στην 
ομάδα έργου

Αρμοδιότητες

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οργανισμός εκτέλεσης για την 
εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του.

δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
των στελεχών της επιχείρησης που θα αναλάβουν την εκτέλεση των δράσεων.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 : 
Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, με την υποβολή της προσφοράς τους προσκομίζουν 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα πρότυπα:

α) πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για 
φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από 
τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο 
της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα. Για 
φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους 
οικονομικούς φορείς και

β) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο 
από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το 
αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω 
αναφερόμενα. Για φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους 
οικονομικούς φορείς.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 
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εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους40 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που 
αναφέρονται παρακάτω σε στάδια:
1. 1ο στάδιο: Κριτήρια αποκλεισμού 
2. 2ο στάδιο: Κριτήρια επιλογής
3. 3ο στάδιο: Κριτήρια ανάθεσης

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Εξέταση πληρότητας κριτηρίων 2.3.3
ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Κριτήρια επιλογής
Τα τεχνικά κριτήρια, που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(100)
1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

40 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που αντιστοιχούν στη νομική τους μορφή και 
την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 
αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση 
σύνταξης ισολογισμού, άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών 
(π.χ. φορολογικές δηλώσεις), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα
β) Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης συναρτήσει 
της ημερομηνίας δημιουργίας του οργανισμού εκτέλεσης.
γ) Βεβαιώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που αποδεικνύουν την πιστοληπτική 
ικανότητα του οργανισμού εκτέλεσης στην περίπτωση που για την υλοποίηση του 
έργου θα απευθυνθεί σε τραπεζικά ιδρύματα.
δ) Τυχόν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.

40

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα:
α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την 
τελευταία πενταετία συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης όλων των εργασιών.
β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των 
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών ή των υπηρεσιών.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 
οργανισμός εκτέλεσης για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης 
και έρευνας της επιχείρησης του.
δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων των στελεχών της επιχείρησης που θα αναλάβουν 
την εκτέλεση των δράσεων.

60

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 100

Για κάθε επιμέρους κριτήριο η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 100, όπως περιγράφεται παρακάτω:

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη
10-
40

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

50-
80

Ικανοποιητική

90 Πολύ καλή
100 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
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σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 50 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Συνεπώς, για τη 
μετάβαση στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 βαθμών από τους υποψηφίους 
Αναδόχους. 
Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν επιτυγχάνει τη βάση, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Κριτήρια ανάθεσης

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α)

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
-Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου
-Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 
 Σαφήνεια και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα και η πληρότητα του

40

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (%) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Αξιολόγηση ποιότητας προσφερόμενου έργου
Για κάθε επιμέρους κριτήριο η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 100, όπως περιγράφεται παρακάτω:

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη
10-
40

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

50-
80

Ικανοποιητική

90 Πολύ καλή
100 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Α = σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 + … +σν Χ Κν

 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα 
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Β), ως εξής:
Β= Pmax/Pi
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όπου Pmaх είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος όπως έχει εγκριθεί, και Pi είναι η 
συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου υπ’ αριθ. (i)

Τελική αξιολόγηση
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης της 
σύμβασης, β) ποιότητας προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς.
O Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει εφαρμόζοντας τον 
ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
O τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει εφαρμόζοντας  τον 
ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

{ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α) x 70% + {ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Β) x 30%}
Όπου: 
(Α): η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της Ομάδας Ποιότητας Προσφερόμενου Έργου του 
διαγωνιζόμενου (i), 
(Β): το κλάσμα Pmaх /Pi, όπου Pmaх είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος όπως έχει 
εγκριθεί, και Pi είναι η συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου (i).

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα 
σειρά του βαθμού τους.

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την αξιολόγηση και 
των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τον Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στα στάδια υπολογισμού για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας (οικονομική αξιολόγηση, συνολική 
αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόμενο θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το πέμπτο 
δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που 
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύμφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής41.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α. 
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 της42.
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 χαρακτήρα43, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

41 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
42 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
43 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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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 υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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 τον 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 φακέλου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών τα οποία 
υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλου και 
απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, 
τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, 
ΚΟΡΕΑ)»

στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Διαγωνισμός ΧΧ/202Χ

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26-02-2021, ώρα 15:00

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανεπιστημίου 254 (Β΄ κτήριο INTRACOM) 
26443, Πάτρα

Επωνυμία Διαγωνιζομένου :

Στοιχεία Εκπροσώπου:

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν44:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016. 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 στλ 
συστημικό αριθμό του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.(Παράρτημα ΙΙ). 
Σχετικές οδηγίες αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορούν να αναζητηθούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703

44 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
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_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463640362
9%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 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. 
γ) Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα άρθρα 2.24, 2.2.5,2.2.6 και 2.2.7.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα I  της Διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν45.

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει επί ποινή 
αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα προσφοράς) όπως αναφέρονται κατωτέρω:
Α. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
-Ανάπτυξη στρατηγική και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου
-Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη
-Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου
-Σαφήνεια και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητά του
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

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

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Προσφορά που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δομή περιεχομένων θα κρίνεται εκτός προδιαγραφών και 
δεν θα αξιολογείται.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

45 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
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τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.

Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με τον Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα
VI. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι ανώτερη του 
προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου. Ως Οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του 
Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI.

Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ, ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

Τέλος, στην περίπτωση που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, τότε η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ’ αυτής συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 
αντικείμενο της Σύμβασης, εφαρμόζεται το άρ. 88 του ν. 4412/2016.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 
Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης των ηλεκτρικών 
παροχών των περιπτέρων και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κ.λ.π.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.

Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και 
έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και 
παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και 
όρους της Σύμβασης.

Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για όλες 
τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε 
εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου 
που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ, ο 
προαναφερόμενος ΦΠΑ λογίζεται ως ο αναλογούν ΦΠΑ.

Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι 
δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την 
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά:
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• Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς 
και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

• Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις 
προς τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.

• Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές, 
υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.

• Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται:

1. κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

2. κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

3. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

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

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών 
ή να τους τροποποιήσουν.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των συνεργατών του Αναδόχου του 
έργου.
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
α) Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης 
τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των 
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νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής

β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών 
ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών46  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών47  
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 φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,48 

46 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
47 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
48 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) 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:

- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 
04/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

- 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) 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 οργάνου49.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
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 όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα ανωτέρω στάδια α και β οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς τους δεν λαμβάνονται υπόψη.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

49 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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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 τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προτεινόμενων 
υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς , 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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές50.
Τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.  οι οποίες 
κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου51 - 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 νομιμοποίησης52 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4  αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 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, και ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

50 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
51 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
52 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 
εδάφιο α΄ του Ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
,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 από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ήτοι  την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών 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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105 του  Ν. 4412/2016  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

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 της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, να έχει 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 





Σελίδα 42

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του 
Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες53 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 αρχής54 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 παράλειψης55.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά56 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 

53 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017.
54 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
55  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
56 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών57

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, 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. Τα ανωτέρω δεν 
εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης,
β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και
γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας - πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 39, ή για σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 33 και 270 του Ν.4412/216

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
 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.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
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 προσφυγής58.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ59.
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.

57  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

58  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
59  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
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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 διαφορετικά60.
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. 

60  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα 
Β του Παραρτήματος ΙΙΙ 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 61

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον 
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

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΄.
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.
Εκπροσώπηση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ 
εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον 
πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου 

61 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την 
έγγραφη αποδοχή της.

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

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ την άρτια εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Με το έργο του οφείλει να εξασφαλίζει την 
ποιότητα υλοποίησης του για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και την νομιμότητα της, 
άλλως, ενδέχεται να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την αδέσμευτη κρίση της, η εγγύηση της 
καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο 
ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος 
ζημίας ήθελε υποστεί, κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η 
Αναθέτουσα Αρχή έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως 
αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με 
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και τις οποίες δαπάνες, 
απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, 
ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε 
ζημία της, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά αυτής και επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των 
απαιτήσεών του από αυτήν. Παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και 
να της καταβάλει όλες τις σχετικές δικαστικές δαπάνες.

Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για οποιαδήποτε ζημία, σε 
πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της 
παρούσας συμβάσεως ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. 
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου θα επιφέρει σε βάρος του την 
καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που καθορίζονται 
με την παρούσα σύμβαση.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσμευτικά 
στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους 
αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος 
προς την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της.





Σελίδα 47

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις 
υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.

3. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:

o Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με την 
παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της απόφασης 
κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης.

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

o Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης.

o Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, ομάδας 
έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι τα 
μέλη της θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από 
αυτήν πρόσωπα. 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 εντός της 
προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή.

o Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.

1. Γενικές παρατηρήσεις
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση 
του έργου ή δυσφήμιση αυτής εκ των ανωτέρω ενεργειών του, υποκείμενος για αυτές στις κυρώσεις του 
άρθρου 6 της παρούσης.

Λοιποί όροι - Αρμόδια Δικαστήρια – Σειρά Ισχύος

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια των Αθηνών.
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Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβασης και 
των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής:

i. Σύμβαση 
ii. Διακήρυξη
iii. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 
iv. Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από Σχέδιο Σύμβασης, τους όρους της οποίας ο 
υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την υποβολή της προσφοράς του στο διαγωνισμό, 
καθώς και από Παραρτήματα Ι έως VIΙ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

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. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να δηλώσει τα απαιτούμενα, 
από το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης, στοιχεία για τον/τους υπεργολάβους του (σύμφωνα με το άρθρο

2.4.3.1 της παρούσας) και το μέρος του έργου που θα του/τους ανατεθεί (σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα).

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

Επωνυμία 
Υπεργολάβου

Ημερομηνία 
Δήλωσης
Συνεργασίας

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο στο ίδιο σημείο του ΕΕΕΣ τον κάτωθι πίνακα των στελεχών 
των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου

Ονοματεπώνυμο 
ΜέλουςΟμάδας 
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες
Ποσοστό
συμμετοχής*

(%)
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών

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

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.

4.4.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους υπεργολάβους 
που συμμετέχει/ουν στην εκτέλεση αυτής. 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.

4.5 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.62

Τα ανωτέρω δύναται να εφαρμοστούν:
α) στην περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα, βάσει της οποίας θα απαιτηθεί μεταβολή του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας.
β) σε περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

62 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016





Σελίδα 50

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης63 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

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

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

δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση.

ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής.

στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 
Αρχής.

ζ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή 
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης 
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο είναι η 
εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν 
και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής 
της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης πραγματοποιείται με απλή 
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το 
αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην 
παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και 
παράδοσης όλων των παραδοτέων και υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της 
καταγγελίας της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για 
οποιοδήποτε λόγο.

63 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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4.6.2. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.

4.6.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία 
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των 
Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.

4.6.4. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας οικονομικής 
του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ακριβές 
Συμβατικό Τίμημα, προκύπτει αναλυτικά από την αναλυτική οικονομική προσφορά που υποβάλει ο 
ανάδοχος (Παράρτημα VI) . Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ.

Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:

Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί 
κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής 
επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων 
παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή 
του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης 
χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην 
προσφορά της σχετικής ένωσης και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά.

Δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή χορήγησης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 70% της 
συμβατικής αξίας με 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 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.
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 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 και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.

Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και  επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε 
περίπτωση αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος64 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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

64 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή αντιρρήσεων του αναδόχου στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, δύναται να χρησιμοποιήσει δικά της στοιχεία για 
την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στοιχείων - ισχυρισμών του Αναδόχου και να βασιστεί στα στοιχεία 
αυτά για τον υπολογισμό της τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους 
Διακήρυξης και να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης της 
Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου για τις 
ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί οριστικά, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καθώς και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της, τα οποία 
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
αναλογικά.
Σε περίπτωση  που ο Ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση εκτελεί πλημμελώς το έργο ή τμήμα αυτού (σε κάποια 
Π.Ε) ή διακοπεί εξ ολοκλήρου η εκτέλεσή του, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον  κηρύξει έκπτωτο και 
να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία πρόσβασης κλπ.) 
χωρίς αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες. 
Ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, αρμόδια ορίζεται η  Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας ως Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων65  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 

65 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται από την οικεία τριμελή «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης», η οποία και θα εισηγείται στην τριμελή «Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής» του έργου της Περιφέρειας. Οι ως άνω επιτροπές αποφαίνονται για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων στην περίπτωση μη τήρησης των 
ως άνω όρων.

Με την λήξη εκάστου έτους και συνολικά του προγράμματος, εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός,  ο 
ανάδοχος υποβάλλει την ετήσια και την τελική έκθεση πεπραγμένων. Η ετήσια και τελική έκθεση 
πεπραγμένων περιλαμβάνει  τα πεπραγμένα υλοποίησης του προγράμματος, ανά έτος και συνολικά. Η 
ετήσια και τελική έκθεση πεπραγμένων αποτελούν επίσης «Παραδοτέα» του έργου και η καθυστερημένη 
ή μη υποβολή τους αποτελούν  λόγους επιβολής κυρώσεων στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση ή ελλιπής συμπλήρωση των παραδοτέων τότε η αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης δύναται να ζητεί εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις από τον ανάδοχο και απαιτούν την επανυποβολή τους εντός 10 εργασίμων ημερών. Εάν 
και η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη τότε τα παραδοτέα απορρίπτονται οριστικά και δεν 
διενεργείται καμία πληρωμή στον ανάδοχο, ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

Η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης», θα εκδίδει τριμηνιαία «Πρακτικά Καλής Εκτέλεσης», 
στα οποία θα επισυνάπτονται τα παραδοτέα, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής από τον ανάδοχο. Τα δικαιολογητικά αυτά θα παραλαμβάνονται από την τριμελή «Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, η οποία συντάσσει σχετικό «Πρωτόκολλο Παραλαβής» και 
πιστοποιεί στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία,  την καλή εκτέλεση του έργου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης66  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που 
ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016και το άρθρο 5.2.2 
της παρούσας.

66 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 της παρούσας. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση67 

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

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

67 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για το Πρόγραμμα προώθησης οίνων ποιότητας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2021-2023 (ήτοι για τρία έτη από την υπογραφή της 
σύμβασης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.485.314,16 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.197.834,00 €,  ΦΠΑ : 287.480,16 €) 
και με κριτήριο κατακύρωσης την κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών
Συγκεκριμένα απαιτείται η υλοποίηση δράσεων προώθησης και ανάδειξης των οίνων ποιότητας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα).
Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ενημέρωση των ομάδων - στόχων σε Ιαπωνία 
και Κορέα για την εξαιρετική ποιότητα των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ που παράγονται από τα οινοποιεία της Δυτικής 
Ελλάδας, και συγκεκριμένα: 

 ΠΓΕ Αχαΐα, 
 ΠΓΕ Ηλεία, 
 ΠΓΕ Λετρίνοι
 ΠΓΕ Πλαγιές Αιγιάλειας
 ΠΟΠ Μοσχάτο Πατρών 
 ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών
 ΠΟΠ Μοσχάτο Ρίου
 ΠΟΠ Πάτρα

Έως σήμερα, οι εξαγωγές των προωθούμενων οίνων στις αγορές-στόχους είναι σχεδόν αμελητέες, 
επομένως ο κύριος άξονας του προγράμματος στοχεύει στο άνοιγμα των αγορών και στην έναρξη/αύξηση 
των εξαγωγών και την ανάπτυξη αναγνωρισιμότητας γύρω από τις προωθούμενες περιοχές στις επιλεγμένες 
αγορές. 

Επομένως, οι γενικοί  στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής του προγράμματος είναι:
 Η εξοικείωση των ομάδων-στόχων σε Ιαπωνία και Κορέα με τις προωθούμενες ζώνες και η ταύτισή 

τους με περιοχές προέλευσης οίνων ανώτερης ποιότητας
 Η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών στις αγορές στόχους για το 

ποιοτικό δυναμικό του αμπελώνα των προωθούμενων ζωνών 
 Η διείσδυση και περαιτέρω αύξηση των μεριδίων στις αγορές αυτές με στόχο την ικανοποιητική 

αύξηση εξαγωγών σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας

Το έργο λαμβάνει υπ’όψιν τις υφιστάμενες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του 
κοινοτικού συστήματος προστασίας της ονομασίας προϊόντων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 Ενίσχυση ενημέρωσης σχετικά με την ποικιλία και τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές που 
τηρούν οι προωθούμενοι οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ κατά 5% σε Ιαπωνία και 10% σε Κορέα με την έκθεση του 
προγράμματος σε κοινό άνω των 400.000  έως το τέλος της 3ης φάσης του έργου
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 Θετική επίπτωση 5% στις ετήσιες εξαγωγές της Ελλάδας προς τις αγορές-στόχους της Ιαπωνίας και 
της Κορέας έως το τέλος της 3ης φάσης του έργου

Τιμή βάσης 
2019

Τιμή στόχος (Αύγουστος 
2023)

Αναγνωρισιμότητα ελληνικών οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ σε ομάδες-στόχους 
στην Ιαπωνία κατά 5%

δ/υ
Προσέγγιση κοινού 
>55.000

Αναγνωρισιμότητα ελληνικών οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ σε ομάδες-στόχους 
στην Κορέα κατά 10%

δ/υ
Προσέγγιση κοινού 
>350.000

Θετική επίπτωση 5% στις ετήσιες εξαγωγές της Ελλάδας προς 
Ιαπωνία (σε όγκο)

947 HL 994,35 HL

Θετική επίπτωση 5% στις ετήσιες εξαγωγές της Ελλάδας προς 
Κορέα (σε όγκο)

350 HL 367,5 HL

Θετική επίπτωση 5% στις ετήσιες εξαγωγές της Ελλάδας προς 
Ιαπωνία (σε αξία)

552.668 € 580.301,4 €

Θετική επίπτωση 5% στις ετήσιες εξαγωγές της Ελλάδας προς 
Κορέα (σε αξία)

235.339 € 247.105,9 €

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 
79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
79341200-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι κάτωθι: 

Α/Α 
Δράσης

Τίτλος Δράσης

 ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

1.1 Καταχωρήσεις σε γενικό και εξειδικευμένο τύπο

1.2
Διαφήμιση & πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία 
ιστοσελίδας

 ΔΡΑΣΗ 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
2.2 Παρουσιάσεις – εκδηλώσεις (masterclass/winetastings)
2.3 Σεμινάρια
2.4 Εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές παραγωγής 
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 ΔΡΑΣΗ 3 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

3.1 Παραγωγή προωθητικού υλικού

Ακολουθεί ανάλυση της κάθε δράσης και ενέργειας και τεκμηρίωση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού.

ΔΡΑΣΗ 1: Δημόσιες σχέσεις & προωθητικές δραστηριότητες στα ΜΜΕ
Ενέργεια αα - Καταχωρήσεις σε γενικό και εξειδικευμένο τύπο

1.1.1.1. ΚΟΡΕΑ
Στην Κορέα προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος διαφημιστικών καταχωρήσεων για το ελληνικό 
κρασί σε έγκυρα περιοδικά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σε μορφή advertorial
Στο πλαίσιο της δράσης, το περιοδικό Wine Review http://www.winereview.co.kr/ θα περιλάβει ειδικό 
αφιέρωμα/advertorial στο οποίο θα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ελληνικών κρασιών, καθώς και οι 
κύριες εξελίξεις και τάσεις στον ελληνικό οινικό κλάδο. Επίσης, περιλαμβάνει τη συμπερίληψη άρθρων στα 
επίσημα newsletter του περιοδικού, τα οποία στέλνονται δις ετησίως στη λίστα των συνδρομητών του, 
καθώς και συνεντεύξεις από Έλληνα Master of Wine. 
Ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπ’όψιν τη δημοσίευση μιας ολοσέλιδης διαφήμισης και 4 advertorial ανά 
φάση. Ο τελικός αριθμός των καταχωρήσεων θα εξαρτηθεί από τη χρονική στιγμή της έγκρισης και της 
έναρξης του προγράμματος.
Επίσης, περιλαμβάνει τη συμπερίληψη άρθρων στα επίσημα newsletter του περιοδικού, τα οποία 
στέλνονται δις ετησίως στη λίστα των συνδρομητών του, καθώς και προβολή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook, Instagram) και το blog του περιοδικού. 
1.1.1.2. ΙΑΠΩΝΙΑ
Στην Ιαπωνία προβλέπεται η υλοποίηση δισέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης σε μορφή advertorial για το 
ελληνικό κρασί σε έγκυρα περιοδικά του έντυπου τύπου 

Ενδεικτικά περιοδικά:
a) Wine Kingdom:  http://www.winekingdom.co.jp/
β) Winart:  http://winart.jp/3597 
γ) Vinoteque: http://vinotheque.co.jp/ 

Επισημαίνεται επίσης ότι, επειδή στη αγορά των μέσων ο χρόνος για την τοποθέτηση της καταχώρησης 
κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες, ενδέχεται να υπάρχει διαφοροποίηση των αναφερόμενων μέσων, ανάλογα 
με την διαθεσιμότητα του διαφημιστικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για περιοδικά κύρους ή 
εφημερίδες, με μεγάλη κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα, ειδικά για το κρασί ή τη γαστρονομία και το 
lifestyle, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στον τομέα του οίνου.

Καταχωρήσεις ανά αγορά-στόχο
Α’ Φάση Β’ Φάση Γ’ Φάση Σύνολο

ΙΑΠΩΝΙΑ 1 1 1 3
ΚΟΡΕΑ 5 5 5 15
ΣΥΝΟΛΟ 6 6 6 18

 Ανάλυση κόστους ανά έτος:

http://www.winereview.co.kr/
http://www.winekingdom.co.jp/
http://winart.jp/3597
http://vinotheque.co.jp/
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Κόστος Ιαπωνία
 Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 2.000,00 € 2.000,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 2.000,00 € 2.000,00 €
 Καταχωρήσεις 13.000,00 € 13.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   17.500,00 €

Κόστος Κορέα
 Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 2.000,00 € 2.000,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
 Καταχωρήσεις 6.500,00 € 6.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός 1.1.

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 52.500,00 €
ΚΟΡΕΑ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 82.500,00 €

ΔΡΑΣΗ 1. Ενέργεια γγ- Διαφήμιση & πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημιουργία ιστοσελίδας

Η δράση περιλαμβάνει τις προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Οι ενέργειες αυτές ποικίλουν από ηλεκτρονική προώθηση newsletters και δελτίων τύπου 
μέχρι παραγωγή βίντεο προς χρήση σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει:

1) Δημιουργία ιστοσελίδας
2) Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
3) Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο κάθε αγοράς-στόχου
4) Ανάπτυξη και αποστολή newsletter ανά αγορά-στόχο

Ακολουθεί ανάλυση των παραδοτέων ανά υποενέργεια:

1. Δημιουργία ιστοσελίδας
Δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση του προγράμματος και την προώθηση των ζωνών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ που περιλαμβάνει. Η ιστοσελίδα θα φέρει όλη την απαιτούμενη σήμανση που προβλέπεται 
από τους Κανονισμούς. Θα κατασκευαστεί κατά την 1η φάση του έργου, ενώ το περιεχόμενό της θα 
εμπλουτίζεται και κατά το 2ο και 3ο έτος.
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2. Διαχείριση μέσων κοινωνικών δικτύων
Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Instagram και Facebook με τακτική ανανέωση περιεχομένου για 
τον ελληνικό αμπελώνα και τους ελληνικούς οίνους ποιότητας.
Περιλαμβάνει προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες σε Facebook/Instagram.

3. Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο
Η ενέργεια αφορά στην προώθηση του προγράμματος μέσα από διαφημιστικές καταχωρήσεις και 
καταχωρήσεις άρθρων σε ηλεκτρονικά μέσα της Κορέας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Κορέα: Η δράση αφορά σε ειδική συμφωνία με το online περιοδικό www.wine21.com για συνεχή 
καταχώρηση του διαφημιστικού banner Wines from Greece στην ιστοσελίδα www.wine21.com για διάρκεια 
τουλάχιστον δύο μηνών  ανά φάση του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως συνηθίζεται στην 
συνεργασία με τα ηλεκτρονικά μέσα, το περιοδικό θα δημιουργεί και θα δημοσιεύει άρθρα με νέα για το 
ελληνικό κρασί και θα τα δημοσιεύει και στα κοινωνικά μέσα.  Αναμένεται δημοσίευση 9 άρθρων & banner 
ανά έτος.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω καταχωρήσεις ανά αγορά-στόχο και ανά φάση του προγράμματος:
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος Σύνολο

ΙΑΠΩΝΙΑ 0 0 0 0
ΚΟΡΕΑ 9 9 9 27
ΣΥΝΟΛΟ 9 9 9 27

4. Ανάπτυξη & αποστολή newsletter 
Ανάπτυξη ειδικού newsletter το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την οινοπαραγωγή, 
τον αμπελώνα, το κλίμα, το έδαφος, τον οινοτουρισμό, αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος σε Ιαπωνία και Κορέα.
Θα αποστέλλεται με συγκεκριμένη περιοδικότητα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λίστες 
επαφών των ομάδων-στόχων.
Ανά έτος, θα αποστέλλονται 3 newsletter σε Ιαπωνία και 3 σε Κορέα.
Η δράση αφορά σε όλες τις αγορές-στόχους.

 Ανάλυση κόστους ανά έτος:

1ο έτος

1. Κατασκευή ιστοσελίδας
 ΟΛΕΣ Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Ανάπτυξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 6.000,00 € 6.000,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 2.000,00 € 2.000,00 €
 Κατασκευή ιστοσελίδας Κατ’αποκοπή 8.000,00 € 8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   16.000,00 €

2. Διαχείριση μέσων κοινωνικών δικτύων
 Μονάδα Κόστος Σύνολο

http://www.wine21.com/
http://www.wine21.com/
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 Ανάπτυξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 2.500,00 € 2.500,00 €
 Διαχείριση Κατ’αποκοπή 5.500,00 € 5.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   8.000,00 €

3. Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο
 ΚΟΡΕΑ Μονάδα Κόστος Σύνολο

Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Καταχωρήσεις 6.500,00 € 6.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   9.000,00 €

4. NEWSLETTER
 Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 800,00 € 800,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Διανομή Κατ’αποκοπή 700,00 € 700,00 €
 Κόστος ανά newsletter   2.500,00 €
 6 newsletter 6 2.500,00 € 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00 €

Ενέργεια γγ
Διαφήμιση και πληροφόρηση στο 
διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημιουργία ή ανανέωση ιστοσελίδας

  

 Δημιουργία ιστοσελίδας 16.000,00 € 16.000,00 €

 Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο Κορέα 9.000,00 € 9.000,00 €

 Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 8.000,00 € 8.000,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Ιαπωνία 3 2.500,00 € 7.500,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Κορέα 3 2.500,00 € 7.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   48.000,00 € 

2ο έτος

1. Κατασκευή ιστοσελίδας
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Ανάπτυξη νέου περιεχομένου Κατ’αποκοπή 5.000,00 € 5.000,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €

Hosting/ συντήρηση Κατ’αποκοπή 1.200,00 € 1.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   7.200,00 €

2. Διαχείριση μέσων κοινωνικών δικτύων
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 Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Ανάπτυξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 4.000,00 € 4.000,00 €
 Διαχείριση Κατ’αποκοπή 6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00 €

3. Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο
 ΚΟΡΕΑ Μονάδα Κόστος Σύνολο

Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Καταχωρήσεις 6.500,00 € 6.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   9.000,00 €

4. NEWSLETTER
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 800,00 € 800,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Διανομή Κατ’αποκοπή 700,00 € 700,00 €
 Κόστος ανά newsletter   2.500,00 €
 6 newsletter 6 2.500,00 € 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00 €

 Ενέργεια γγ
Διαφήμιση και πληροφόρηση στο διαδίκτυο, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία 
ή ανανέωση ιστοσελίδας

  

 Δημιουργία ιστοσελίδας 7.200,00 € 7.200,00 €

 Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο Κορέα 9.000,00 € 9.000,00 €

 Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 10.000,00 € 10.000,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Ιαπωνία 3 2.500,00 € 7.500,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Κορέα 3 2.500,00 € 7.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   41.200,00 € 

3ο έτος

1. Κατασκευή ιστοσελίδας
 ΟΛΕΣ Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Ανάπτυξη νέου περιεχομένου Κατ’αποκοπή 5.000,00 € 5.000,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €

Hosting Κατ’αποκοπή 1.200,00 € 1.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   7.200,00 € 
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2. Διαχείριση μέσων κοινωνικών δικτύων
 Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Ανάπτυξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 4.000,00 € 4.000,00 €
 Διαχείριση Κατ’αποκοπή 6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00 €

3. Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο
 ΚΟΡΕΑ Μονάδα Κόστος Σύνολο

Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00 €
Καταχωρήσεις 6.500,00 € 6.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   9.000,00 €

4. NEWSLETTER
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ Μονάδα Κόστος Σύνολο
 Σύνταξη περιεχομένου Κατ’αποκοπή 800,00 € 800,00 €
 Μεταφράσεις Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Γραφιστική ανάπτυξη Κατ’αποκοπή 500,00 € 500,00 €
 Διανομή Κατ’αποκοπή 700,00 € 700,00 €
 Κόστος ανά newsletter   2.500,00 €
 6 newsletter 6 2.500,00 € 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00 €

Ενέργεια γγ 
Διαφήμιση και πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία ή ανανέωση ιστοσελίδας

  

 Δημιουργία ιστοσελίδας 7.200,00 € 7.200,00 €

 Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο Κορέα 9.000,00 € 9.000,00 €

 Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 10.000,00 € 10.000,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Ιαπωνία 3 2.500,00 € 7.500,00 €

 Ανάπτυξη & αποστολή newsletter Κορέα 3 2.500,00 € 7.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   
41.200,00 

€ 

Συνολικός προϋπολογισμός Δράση 1 – Ενέργεια γγ:

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΠΩΝΙΑ 19.500,00 € 16.100,00 € 16.100,00 € 51.700,00 €

ΚΟΡΕΑ 28.500,00 € 25.100,00 € 25.100,00 € 78.700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 48.000,00 € 41.200,00 € 41.200,00 €
130.400,00 

€
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Δράση 2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Προβλέπεται συμμετοχή του προγράμματος στις κάτωθι εκθέσεις:

ΙΑΠΩΝΙΑ

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος

Foodex Japan Foodex Japan

Ανάλυση κόστους ανά έτος:

Έτος 2ο 

Ενεργεια 2.1 (ΙΑΠΩΝΙΑ FOODEX Μάρτιος)  
Μονάδ

α
Κόστος Σύνολο

Ενοικίαση περιπτέρων για εκθέσεις    

Ενοικίαση χώρου €/m2 24 550,00 € 13.200,00 €
Εγκατάσταση περιπτέρου €/m2 24 450,00 € 10.800,00 €
Προσωπικό για τη λειτουργία του περιπτέρου (1 
άτομο Χ 4 ημέρες)

€/άτομο/ημέρα 4 250,00 € 1.000,00 €

Γραφιστικά  1 5.000,00 € 5.000,00 €
Βιντεοσκόπηση  1 1.500,00 € 1.500,00 €
Προμήθεια αναλωσίμων  1 1.000,00 € 1.000,00 €
Έλληνας sommelier  1 3.500,00 € 3.500,00 €
Ταξιδιωτικά έξοδα Έλληνα sommelier (εισιτήρια 
1600 +  διανυκτερεύσεις 6 Χ 200 €)

 1 2.800,00 € 2.800,00 €

Δημόσιες σχέσεις  1 3.400,00 € 3.400,00 €
Αγορά οίνου  300 7,00 € 2.100,00 €
Μεταφορά υλικού  1 1.800,00 € 1.800,00 €

 Σύνολο    
46.100,00 

€ 

Έτος 3ο 

Ενεργεια 2.1 (ΙΑΠΩΝΙΑ FOODEX Μάρτιος)  
Μονάδ

α
Κόστος Σύνολο

Ενοικίαση περιπτέρων για εκθέσεις    

Ενοικίαση χώρου €/m2 24 550,00 € 13.200,00 €
Εγκατάσταση περιπτέρου €/m2 24 450,00 € 10.800,00 €
Προσωπικό για τη λειτουργία του περιπτέρου (1 
άτομο Χ 4 ημέρες)

€/άτομο/ημέρα 4 250,00 € 1.000,00 €

Γραφιστικά  1 5.000,00 € 5.000,00 €
Βιντεοσκόπηση  1 1.500,00 € 1.500,00 €
Προμήθεια αναλωσίμων  1 1.000,00 € 1.000,00 €
Έλληνας sommelier  1 3.500,00 € 3.500,00 €
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Ταξιδιωτικά έξοδα Έλληνα sommelier (εισιτήρια 
1600 +  διανυκτερεύσεις 6 Χ 200 €)

 1 2.800,00 € 2.800,00 €

Δημόσιες σχέσεις  1 3.400,00 € 3.400,00 €
Αγορά οίνου  300 7,00 € 2.100,00 €
Μεταφορά υλικού  1 1.800,00 € 1.800,00 €

 Σύνολο    
46.100,00 

€ 

Σύνολο δράσης 2.1
ΧΩΡΑ 2ο έτος 3ο έτος ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ 46.100,00 € 46.100,00 € 92.200,00 €
ΚΟΡΕΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 46.100,00 € 46.100,00 € 92.200,00 €

ΔΡΑΣΗ 2: Εκδηλώσεις/παρουσιάσεις 
ΔΡΑΣΗ 2.2. Εκδηλώσεις/παρουσιάσεις 

Διοργάνωση masterclasses/παρουσιάσεων στις αγορές-στόχους. Οι εκδηλώσεις έχουν μορφή σεμιναρίου 
– master class, στο υψηλότερο επίπεδο: ομιλητής είναι επιπέδου Master of Wine και το ακροατήριο 
επαγγελματίες που λαμβάνουν αποφάσεις αγορών και επηρεάζουν γνώμες σχετικά με το κρασί.

Ομάδες-στόχοι: επαγγελματίες (αγοραστές, καβίστες, σομελιέ κλπ)

Στο τέλος κάθε masterclass, θα διοργανώνεται walkaround tasting το οποίο θα είναι ανοιχτό τόσο για 
τους συμμετέχοντες του masterclass όσο και για ευρύτερο κοινό. Το walkaround tasting απευθύνεται 
σε επαγγελματίες και αναμένεται να προσελκύσει 100-150 άτομα. 

Επίσης κατά την ημέρα του masterclass/walkaround winetasting θα διοργανώνεται προωθητικό δείπνο 
σε επιλεγμένους καλεσμένους της ομάδας-στόχου: διαμορφωτές γνώμης, επαγγελματίες οίνου. Σε 
κάθε δείπνο θα συμμετέχουν 15 άτομα. 

 Οι εκδηλώσεις οινογνωσίας  (masterclass) θα υλοποιηθούν ως εξής:

ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
MASTERCLASSES 

1ο έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ  
MASTERCLASSES 

2ο έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ 
MASTERCLASSES 

3ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ

Ιαπωνία Tokyo, Osaka 2 2 2 6
Κορέα Seoul 1 1 1 3
ΣΥΝΟΛΟ 3 3 3 9

Οι εκδηλώσεις έχουν μορφή σεμιναρίου – master class, στο υψηλότερο επίπεδο: ομιλητής είναι 
επιπέδου 





Σελίδα 69

ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΠΝΩΝ 1ο 

έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΠΝΩΝ 2ο 

έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΠΝΩΝ 3ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ

Ιαπωνία Tokyo, Osaka 1 1 1 3
Κορέα Seoul 1 1 1 3
ΣΥΝΟΛΟ 2 2 2 6

 Ανάλυση κόστους ανά έτος :

Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ    

1
Masterclass/winetasting ΙΑΠΩΝΙΑ : 2 (Tokyo, 
Osaka) 50 ατόμων

Μονάδα Κόστος Σύνολο

Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & εξοπλισμού 1 20.000,00 € 20.000,00 €

Ενέργεια εε Έξοδα μεταφοράς κρασιών & προωθητικού υλικού 1 750,00 € 750,00 €

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου 220 7,00 € 1.540,00 €

Ενέργεια ζζ Γεύματα 50 100,00 € 5.000,00 €

Ενέργεια κκ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 8.000,00 € 8.000,00 €

 Παρουσίαση 1 3.500,00 € 3.500,00 €

 Σύνολο ανά masterclass ΙΑΠΩΝΙΑ   38.790,00 €
 Σύνολο για 2 masterclasses 2 38.790,00 € 77.580,00 €

2 Δείπνο ΙΑΠΩΝΙΑ : 1 (Tokyo) 15 ατόμων Μονάδα Κόστος Σύνολο

Ενέργεια γγ Γεύματα 15 50,00 € 750,00 €

Ενέργεια στστ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 1.250,00 € 1.250,00 €

 Σύνολο ανά δείπνο ΙΑΠΩΝΙΑ   2.000,00 €

3
Masterclass/winetasting ΚΟΡΕΑ : 1 (Seoul) 50 
ατόμων

Μονάδα Κόστος Σύνολο

Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & εξοπλισμού 1 20.000,00 € 20.000,00 €

Ενέργεια εε Έξοδα μεταφοράς κρασιών & προωθητικού υλικού 1 1.500,00 € 1.500,00 €

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου 220 7,00 € 1.540,00 €

Ενέργεια ζζ Γεύματα 50 100,00 € 5.000,00 €

Ενέργεια κκ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 8.000,00 € 8.000,00 €

 Παρουσίαση 1 3.000,00 € 3.000,00 €

 Σύνολο ανά masterclass ΚΟΡΕΑ   39.040,00 €
 Σύνολο για 1 masterclass 1 39.040,00 € 39.040,00 €

4 Δείπνο ΚΟΡΕΑ : 1 (Seoul) 15 ατόμων Μονάδα Κόστος Σύνολο

Ενέργεια γγ Γεύματα 15 50,00 € 750,00 €
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Ενέργεια στστ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 1.250,00 € 1.250,00 €

 Σύνολο ανά δείπνο ΚΟΡΕΑ   2.000,00 €
Ενέργεια ια Ταξίδια σε τρίτες χώρες-στόχους 4.000,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ   124.620,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός δράσης: 

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ 82.380,0 € 82.380,0 € 82.380,0 € 247.140,0 €
ΚΟΡΕΑ 42.240,0 € 42.240,0 € 42.240,0 € 126.720,0 €
ΣΥΝΟΛΟ 124.620,0 124.620,00 € 124.620,0 € 373.860,0 €

ΔΡΑΣΗ 2 3. Σεμινάρια 
Η δράση περιλαμβάνει την παρουσίαση των προωθούμενων προϊόντων μέσα από σεμινάρια οινογνωσίας.

Ομάδες-στόχοι: Επαγγελματίες, οινόφιλοι καταναλωτές

Τα σεμινάρια  θα υλοποιηθούν ως εξής:

ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ο 

έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2ο 

έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3ο 

έτος

ΣΥΝΟΛΟ

Ιαπωνία 2 2 2 6
Κορέα 3 3 3 9
ΣΥΝΟΛΟ 5 5 5 15

 Ανάλυση κόστους ανά έτος :

Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ    

1 Σεμινάρια ΙΑΠΩΝΙΑ : 2 (Tokyo) 25 ατόμων Μονάδα Κόστος Σύνολο

Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & εξοπλισμού 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Ενέργεια εε Έξοδα μεταφοράς κρασιών & προωθητικού υλικού 1 750,00 € 750,00 €

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου 100 7,00 € 700,00 €

Ενέργεια ζζ Γεύματα 25 30,00 € 750,00 €

Ενέργεια κκ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 6.000,00 € 6.000,00 €

 Παρουσίαση 1 1.000,00 € 1.000,00 €

 Σύνολο ανά παρουσίαση ΙΑΠΩΝΙΑ   11.200,00 €
 Σύνολο για 2 παρουσιάσεις 2 11.200,00 € 22.400,00 €
2 Σεμινάρια ΚΟΡΕΑ : 3 (Seoul) 25 ατόμων Μονάδα Κόστος Σύνολο
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Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & εξοπλισμού 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Ενέργεια εε Έξοδα μεταφοράς κρασιών & προωθητικού υλικού 1 750,00 € 750,00 €

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου 100 7,00 € 700,00 €

Ενέργεια ζζ Γεύματα 25 30,00 € 750,00 €

Ενέργεια κκ
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

1 6.000,00 € 6.000,00 €

 Παρουσίαση 1 1.000,00 € 1.000,00 €

 Σύνολο ανά παρουσίαση ΚΟΡΕΑ   11.200,00 €
 Σύνολο για 3 παρουσιάσεις 3 11.200,00 € 33.600,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ   56.000,00 €

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται οι παρακάτω άμεσες δαπάνες ταξιδιωτικών 
εξόδων και μισθοδοσίας ανά έτος:

Δαπάνες μισθοδοσίας προτείνουσας οργάνωσης  Άτομα Κόστος Σύνολο
Μισθοδοσία (1 άτομα Χ 1 μήνες Χ 1500EUR) 1 1.500,00 € 1.500,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   1.500,00 € 

Συνολικό κόστος δράσης 2.3

ΧΩΡΑ  Α΄Φάση  Β΄Φάση  Γ΄Φάση ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ 22.400,0 € 22.400,0 € 22.400,0 € 67.200,0 €
ΚΟΡΕΑ 33.600,0 € 33.600,0 € 33.600,0 € 100.800,0 €
ΣΥΝΟΛΟ 56.000,0 56.000,00 € 56.000,0 € 168.000,0 €

ΔΡΑΣΗ 2.4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Οι συμμετέχοντες θα απαρτίζονται από :

 Επαγγελματίες οινικού χώρου (sommelier, ειδικοί οίνου, HORECA,)
 Διαμορφωτές γνώμης (δημοσιογράφοι, influencers)
 Εισαγωγείς/διανομείς

Συνολικά θα προσκληθούν:

ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟΣ Επισκέπτες 1ο έτος Επισκέπτες 2ο έτος Επισκέπτες 3ο έτος ΣΥΝΟΛΟ
Ιαπωνία 10 10 10 30
Κορέα 10 10 10 30
ΣΥΝΟΛΟ 20 20 20 60

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εισαγωγέων/διανομέων οι οποίοι θα προσκαλούνται ανά έτος ανέρχεται 
στους 5 ανά χώρα.

Κόστος ανά έτος:
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Ταξιδιωτικά έξοδα επισκέψεων σε Ελλάδα    
 Εισιτήρια  1 1.600,00 € 1.600,00 €
 Διαμονή (5 διανυκτερεύσεις) 5 80,00 € 400,00 €
 Γεύματα (5 ημέρες) 5 90,00 € 450,00 €
 Σύνολο ανά φιλοξενούμενο: 0  2.450,00 €

Ενέργεια 
ηη 

Φιλοξενούμενοι διαμορφωτές 
γνώμης/δημοσιογράφοι (90%) ΙΑΠΩΝΙΑ

5 2.450,00 € 12.250,00 €

 
Φιλοξενούμενοι διαμορφωτές 
γνώμης/δημοσιογράφοι (90%) ΚΟΡΕΑ

5 2.450,00 € 12.250,00 €

 Ενέργεια 
θθ

Φιλοξενούμενοι επαγγελματίες (60%) ΙΑΠΩΝΙΑ 5 2.450,00 € 12.250,00 €

 Φιλοξενούμενοι επαγγελματίες (60%) ΚΟΡΕΑ 5 2.450,00 € 12.250,00 €

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με τη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων

1 5.000,00 € 5.000,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ   54.000,00 €

Σύνολο δράσης 2.4:

ΧΩΡΑ  Α΄Φάση  Β΄Φάση  Γ' Φάση ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ       27.000,0 €         27.000,0 €          27.000,0 €           81.000,0 € 
ΚΟΡΕΑ       27.000,0 €         27.000,0 €          27.000,0 €           81.000,0 € 
ΣΥΝΟΛΟ 54.000,0 54.000,0 54.000,0         162.000,0 € 

ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΔΡΑΣΗ 3.1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος και για την αποτελεσματική διεξαγωγή του, θα παραχθούν τα 
παρακάτω προωθητικά υλικά:

Α.  Ενημερωτικό φυλλάδιο: Παραγωγή πληροφοριακής μπροσούρας του προγράμματος στις γλώσσες 
των αγορών-στόχων. Το κόστος συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη κειμένων και καταγραφής των 
προωθούμενων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και την αναπαραγωγή 2.000 τεμαχίων 

Β. Προωθητικό βίντεο:

• Ένα (1) Βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ-4/4/4, pro res.), προωθητικού χαρακτήρα διάρκειας 2-2,5 
λεπτών με θέμα τον αμπελώνα και την  οινοπαραγωγή στην περιοχή
 
• Πέντε (5) Βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ-4/4/4, pro res.), εκπαιδευτικού χαρακτήρα διάρκειας 1-
2 λεπτών με θέμα την οινοπαραγωγή και τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών και των παραγόμενων οίνων της 
περιοχής στις 4 ζώνες ΠΟΠ και 5 ΠΓΕ της Αχαΐας και της Ηλείας. Συγκεκριμένα: 
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1 βίντεο για την ΠΟΠ Πάτρας
1 βίντεο για την ΠΟΠ Μαυροδάφνη
1 βίντεο για τις ΠΟΠ Μοσχάτο Ρίου Πατρών και Μοσχάτο Πατρών 
1 βίντεο για τις ΠΓΕ Αχαΐας και Πλαγιές Αιγιαλείας
1 βίντεο για τις ΠΓΕ Λετρίνοι και Ηλεία.

Τα βίντεο θα χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα, τα social media καθώς και σε ενέργειες της δράσης 2.

Γ. Φωτογραφικό υλικό: Υψηλής ποιότητας φωτογραφικό υλικό για χρήση στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο 
εκπαιδευτικό υλικό, στις δράσεις δημοσιότητας (newsletter, διαφημίσεις), την ιστοσελίδα και τα social 
media. 80-100 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με θέματα αμπελώνων, σταφυλιών, τοπίων σχετικών 
με αμπέλια, οινοποιεία, γαστρονομία και τρύγο από τα πιο φωτογενή αμπέλια των περιοχών Αχαΐας 
και Ηλείας. Επίσης φωτογραφίες από σταφύλια των βασικών ποικιλιών σε δύο τουλάχιστον στάδια 
ωρίμασης.

Δ. Οπτική ταυτότητα προγράμματος: Ανάπτυξης της κεντρικής οπτικής ταυτότητας του προγράμματος με τη 
δημιουργία λογοτύπου και σλόγκαν προσαρμοσμένων στις αγορές-στόχους. Θα αποτελεί τον κεντρικό 
άξονα και βάση προδιαγραφών για όλα τα παραγόμενα γραφιστικά στο πλαίσιο του προγράμματος 
(ιστοσελίδα, social media, εκθέσεις, προωθητικά είδη, κόκ).

Δ. Προωθητικό υλικό για χρήση ως αναμνηστικά δώρα στις εκδηλώσεις και εκθέσεις. Θα παραχθούν επίσης 
ειδικές θήκες φέρουσες τα λογότυπα του προγράμματος, οι οποίες θα εφαρμόζουν στα μπουκάλια 
προκειμένου να κρύψουν τις ιδιωτικές ετικέτες των οίνων που δειγματίζονται στις δράσεις του 
προγράμματος.

Το υλικό που θα παραχθεί θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες όλων των εκδηλώσεων.

 Ανάλυση κόστους 

Έτος 1ο 

 Δημιουργία έντυπου και διαφημιστικού υλικού   

Ενέργεια αα Αναπαραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων 2000 0,80 € 1.600,00 €

 
Ανάπτυξη κειμένων φυλλαδίου (συμπ. Καταγραφή 
ΠΟΠ/ΠΓΕ)

1 9.000,00 € 9.000,00 €

 Οπτική ταυτότητα προγράμματος 1 6.000,00 € 6.000,00 €
 Παραγωγή προωθητικού βίντεο 1 30.000,00 € 30.000,00 €
 Φωτογράφιση 1 15.000,00 € 15.000,00 €
 Dropstop 700 1,00 € 700,00 €
 Banner προγράμματος  8 200,00 € 1.600,00 €
 Καρτολίνες προγράμματος 100 2,00 € 200,00 €

 sleeves για απόκρυψη εμπορικού σήματος 200 4,00 € 800,00 €

 Προωθητικά δώρα για εκδηλώσεις (2.4) 20 50,00 € 1.000,00 €
Υποσύνολο ενέργεια αα 65.900,00 €
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Ενέργεια 
ββ 

Μεταφράσεις σε γλώσσες προγράμματος 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Σύνολο 75.900,00 €

Έτος 2ο :

 Δημιουργία έντυπου και διαφημιστικού υλικού   

1 Αναπαραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων 1300 0,80 € 1.040,00 €
 Προωθητικά δώρα για εκδηλώσεις (2.4) 20 50,00 € 1.000,00 €

Σύνολο 2.040,00 €

Έτος 3ο :

 Δημιουργία έντυπου και διαφημιστικού υλικού   

1 Αναπαραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων 1300 0,80 € 1.040,00 €
 Προωθητικά δώρα για εκδηλώσεις (2.4) 20 50,00 € 1.000,00 €

Σύνολο 2.040,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός δράσης 3.1: 

ΧΩΡΑ Α΄Φάση Β΄Φάση Γ' Φάση ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ 44.540,00 € 1.428,00 € 1.428,00 € 47.396,00 €
ΚΟΡΕΑ 31.360,00 € 612,00 € 612,00 € 32.584,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 75.900,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 79.980,00 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται σε τρεις 
διακριτές φάσεις:
1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 31/8/2021
2ο έτος:  από 15/10/2021 έως 31/8/2022
3ο έτος: από 15/10/2022 έως 31/8/2023
Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η 
Αυγούστου κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. 
Για τη μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης και της εξ αυτής απορρέουσας σύμβασης ισχύουν οι παρακάτω 
ορισμοί: 

1) «Αναθέτουσα Αρχή» : Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι και ο εργοδότης  του έργου.  
2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έργο 

της οποίας θα είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του 
Αναδόχου εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για την άσκηση του έργου της θα 
συνεπικουρείται από την «Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής» της Περιφέρειας, με την οποία ο 
ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για τη σωστή εκτέλεση του έργου. 

3) «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος 
και προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού. 

4) «Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται την οικεία 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ με απόφαση του Προϊστάμενου αυτής και έχει την 
ευθύνη για την παρακολούθηση, παραλαβή και Πιστοποίηση του έργου 

5) «Επιτροπή Συντονισμού  και Παραλαβής»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από την 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ με απόφαση του Προϊστάμενου αυτής και έχει την 
ευθύνη για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνολική παραλαβή του έργου 

6) «Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών»: η τριμελής επιτροπή 
που συγκροτείται από την ΠΔΕ και έχει την ευθύνη για την  διάνοιξη των φακέλων και την 
αξιολόγηση των προσφορών και γενικά την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας  

7) «Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από την ΠΔΕ και έχει την 
ευθύνη για την  εξέταση όλων των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά την διάρκεια εξέλιξης και 
ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων, προκειμένου 
να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, μέσα και πόρους για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. Συγκεκριμένα: 
Η μη τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:
α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετιας (2015-2019) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς68 ως Κύριοι 
Ανάδοχοι τουλάχιστον οκτώ (8) έργα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα έξι (6) να είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τουλάχιστον τέσσερα (4) από 
αυτά να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΚΟΑ προώθησης οίνου.

68 Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου λογίζεται η ημερομηνία λήψης Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 
του έργου.
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-Τουλάχιστον ένα (1) από αυτά να περιλαμβάνει δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων 
(τροφίμων και ποτών)69 σε τουλάχιστον μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου (ΙΑΠΩΝΙΑ, 
ΚΟΡΕΑ).
-Τουλάχιστον ένα (1) από τα ως άνω έργα πρέπει να έχει προϋπολογισμό ίσο με το 70% του 
προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.
 (εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει 
προσδιοριστεί»)

β) να διαθέτουν το απαραίτητο έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της 
σύμβασης,, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης και επαγγελματικών προσόντων. Η προτεινόμενη από τον 
υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα, 
τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα:
i) Έναν Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στο Μάρκετινγκ/ 
Επικοινωνία/Δημοσιογραφία/Δημόσιες Σχέσεις. Να διαθέτει 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 5ετή 
ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων 
και ποτών)  και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 5ετία να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου στην 
υλοποίηση τουλάχιστον έξι (6) έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) εκ 
των οποίων τα πέντε (5) να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω έργα 
πρέπει να έχει ως χώρα-στόχο έστω μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει 
επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση αγγλικών καθώς και καλή γνώση μιας ακόμη 
γλώσσας

ii) Έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες, με 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Επικοινωνία. Να διαθέτει 10ετή γενική 
επαγγελματική εμπειρία και 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων προώθησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 5ετία να έχει 
συμμετάσχει ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση τουλάχιστον έξι (6) έργων προώθησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών)  εκ των οποίων τα πέντε (5) να είναι 
συγχρηματοδοτούμενα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω έργα πρέπει να έχει ως χώρα-στόχο έστω 
μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης 
Η/Υ, πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας.

iii) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες, με 5ετή 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 4) προώθησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών). Να διαθέτει πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας 

69 Δράσεις προώθησης: συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών, διοργάνωση 
εκδηλώσεων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, δειγματισμοί για την προώθηση 
αγροδιατροφικών προϊόντων, καταχωρήσεις για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων 
σε διεθνή περιοδικά, social media και ιστοσελίδα, κ.α.
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iv) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες με 
μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Επικοινωνία. Να διαθέτει 3ετή 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προώθησης αγροδιατροφικών 
προϊόντων (τροφίμων και ποτών), πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό 
χρήσης Η/Υ και καλή γνώση μιας ακόμη γλώσσας 

v) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες, με  
10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 4ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 4) προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και 
ποτών). Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

vi) Έναν Υπεύθυνο Δημιουργικού με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχιούχος σχολής γραφιστικής ή/και μαρτκετινγκ με 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη 
δημιουργικών σχεδίων (εικόνων, λογοτύπων κλπ.) σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, με κοινή ομάδα έργου, τα 
ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τα ανωτέρω, στα πρόσωπα των στελεχών της Ομάδας έργου 
(ήτοι στον Υπεύθυνο ‘Έργου και στα Μέλη της Ομάδας Έργου), από όποιο μέλος της ένωσης και αν 
προέρχονται.
(εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων»)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, σε μορφή αρχείου pdf και xml, βρίσκεται αναρτημένο στο 
διαδίκτυο τόπο www.promitheus.gov.gr, στον συστημικό αριθμό του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

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

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

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

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

.......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................6 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

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

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………9. 
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

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 εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
(άρθρο 157 ν. 4281/2014).

4. Όπως υποσημείωση 3.
5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 

(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  

10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  

Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)................................ 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………4 

υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

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

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

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ....5/ της 
υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
……… ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4. Όπως υποσημείωση 3. 
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

9. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1 ΦΕΚ Σύστασης

2 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και 
αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. όπου έγινε η σχετική δημοσίευση.

3 Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.

4

Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
διοικεί την εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η αρμοδιότητα 
εκπροσώπησής της. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. ή 
δεν απαιτείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της εταιρείας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ).
Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας φυσικό 
πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει 
από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία παρέχεται η σχετική 
πληρεξουσιότητα.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και 
αντίγραφο του ΦΕΚ όπου έγινε η σχετική δημοσίευση.

2 Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί καταστατικών τροποποιήσεων.

3

Επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό 
διαχειριστή, εάν αυτός δεν καθορίζεται στο καταστατικό, ή Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής 
του. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. ή δεν απαιτείται η 
δημοσίευση στο ΦΕΚ προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
εταιρείας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΓΕΜΗ).

Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου 
καταστατικού.

2 Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί καταστατικών τροποποιήσεων.

Φυσικά Πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τυχόν μεταβολές.

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1
Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.

2

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ με το οποίο :
o συστήνεται η Ένωση
o αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ στο σύνολο της Προσφοράς,
o δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ και ίδια για την εμπρόθεσμη 
και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, εκτέλεση του έργου.

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

o ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

3

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
o στην Ένωση και
o στο Διαγωνισμό.

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ) και τα νομιμοποιητικά αυτών έγγραφα εφαρμόζονται τα άρ. 
43 επ. του ν. 4072/2012, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, προσκομίζονται τα κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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1 Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο 
ΓΕΜΗ.

2 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση υποψηφίου με έδρα την αλλοδαπή, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, τα οποία θα είναι νόμιμα δημοσιευμένα – αν αυτό 
απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και από τα οποία να προκύπτει η 
νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο 
με την υπογραφή τους.





ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ίδρυμα Πτυχίο Ειδικότητα
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Από:
(μμ/εεεε)

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική Περίοδος
(μμ/εεεε)

Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή.

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:
/ / Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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[υπογραφή στελέχους]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς που έχουν 
τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε όλες τις εργασίες για την 
υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

και παραθέτουμε τον κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού:
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Προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) Φ.Π.Α. 24%
Συνολική αξία
(με ΦΠΑ 24%)

€ € €

Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι:
………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ………
Επώνυμο και όνομα: [… ]
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:

[ ]
Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….
Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας:
[…………………………………………………………….……]

Ο Προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Στην Πάτρα σήμερα την __________, ημέρα _________, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως επικεφαλής της προσωρινής ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 
32, ΑΦΜ 997824337, ΔΟΥ Πάτρας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Φαρμάκη Νεκτάριο, 
αποκαλούμενου στο εξής «ο Εργοδότης» και 
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2. αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ________________, η οποία εδρεύει _____________ νομίμως 
εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από _____________, καλούμενης στο εξής «ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός» 
Έχοντας υπόψη:

(a). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 
Συμβουλίου 

(b). Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής

(c). Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα

(d). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 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) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 
2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου

(e). Την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής 
(ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της 
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης 
οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την ΚΥΑ αρίθμ. 782/181320/6-7-2020 (ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020)

(f). την υπ’ αριθμ. 1122/253271/12-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Τροφίμων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Σκοπός –Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
1. Στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής 
  σχετικά με ενέργειες προώθησης και προβολής οίνου σε Τρίτες χώρες, εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ. Πρωτ. 
1122/253271/12-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόταση που υπέβαλε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως 
συντονιστής της ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ με 
θέμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)» 
2. Σε εκτέλεση των ως άνω Κανονισμών, ο Εργοδότης προκήρυξε Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την επιλογή φορέα Εκτέλεσης του ανωτέρω εγκεκριμένου Έργου, η εκτέλεση του οποίου 
κατακυρώθηκε στον Εκτελεστικό Οργανισμό με το από ΧΧΧΧ  Πρακτικό 
3. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)», συνολικής 
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προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των  1.485.314,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.197.834,00 €,  ΦΠΑ : 287.480,16 €) 

4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση των άμεσων δράσεων που περιλαμβάνονται 
στον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αναλύονται στο Παράρτημα της Σύμβασης, και οι οποίες 
ανέρχονται σε ποσό ____________________

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 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
του Εργοδότη, των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής 
και της εθνικής νομοθεσίας
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 στη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, ο Εκτελεστικός Οργανισμός δε φέρει καμία ευθύνη.
3. Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες περιέχουν ανακρίβειες, γενικότητες ή 
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. Ο Εργοδότης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποιήσεων του προς υλοποίηση έργου στα πλαίσια 
πάντα των συμβατικών του υποχρεώσεων προς το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την 
προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση των εν λόγω αιτούμενων τροποποιήσεων θα γίνει στον Εκτελεστικό 
Οργανισμό σε διάστημα τουλάχιστον πρωτύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού
1. Mε την υπογραφή της σύμβασης o εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον εκτελεστικό οργανισμό 
αντίστοιχες εγγυήσεις, αξίας ίσης με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.  Με την 
απρόσκοπτη ολοκλήρωση κάθε φάσης και με την έγκριση έναρξης της επόμενης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα απομειώνεται το ύψος της εγγύησης με 
την εκάστοτε επιστροφή από τον πρώτο συμβαλλόμενο στον δεύτερο, των εγγυήσεων, που αφορούν στο 
έτος επιτυχούς ολοκλήρωσης.
2.Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη, των 
Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής και της εθνικής 
νομοθεσίας καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη και όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο 
παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
3. 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 
παράρτημα της, στην υπογεγραμμένη σύμβαση του Εργοδότη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων, καθώς επίσης και στην τελικώς εγκεκριμένη υποβληθείσα μελέτη και των ενδεχόμενων 
εγκεκριμένων τροποποιήσεων.
4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια για τα στοιχεία που θα περιέλθουν στη γνώση 
του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
5. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός στις επαφές του σχετικά με την υλοποίηση του έργου θα αναφέρει ρητά και 
ξεκάθαρα το όνομα της επιχείρησης για την οποία ενεργεί καθώς και τον τίτλο του προγράμματος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
6. 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 
έγκρισης του Εργοδότη. Ως τελική έγκριση θεωρείται η έγγραφη βεβαίωση έγκρισης του Εργοδότη, της 
οποίας επίδοση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αιτήσεως επίδοσής 
της εκ του Εκτελεστικού Οργανισμού. Σε περίπτωση που επίδοση τελικής εγκρίσεως δεν αποδοθεί εντός του 
παραπάνω χρονικού διαστήματος στον Εκτελεστικό Οργανισμό, η επίδοση εγκρίσεως θεωρείται αυτοδίκαια 
και τίθεται αυτόματα σε ισχύ.
7. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό από τον Εργοδότη με την ολοκλήρωση 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ολόκληρου του έργου.
8. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, που υπόκειται και ο Εργοδότης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβασης του Εργοδότη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη.

Άρθρο 5: Αμοιβή-Οικονομικοί όροι
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ______  μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε όποιες περιπτώσεις 
απαιτείται.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους _________________ πλέον ΦΠΑ., ήτοι, 10% επί του 
προϋπολογισμού των δράσεων, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του εκτελεστικού οργανισμού.
Η αμοιβή του Εκτελεστικού Οργανισμού θα δοθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του κάθε φυσικού 
αντικειμένου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και με την έκδοση του σχετικού 
παραστατικού. Ο Εργοδότης προ της εξοφλήσεως του τιμολογίου ελέγχει τα σχετικά παραστατικά ως προς 
τη συμβατότητα τους με το εκτελούμενο έργο και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 6. Αναθεώρηση Τιμών
Η αμοιβή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης θεωρείται σταθερή σύμφωνα και ανάλογα 
πάντα με το επιμέρους εκτελούμενο έργο.

Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία 
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Σε περίπτωση όπου ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη περιέλθει σε κατάσταση ανωτέρας βίας, όπου 
τέτοια νοούνται ενδεικτικά, οι καθολικές απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμος, εξεγέρσεις, φωτιά, 
βανδαλισμοί, σεισμοί κλπ οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να προβεί σε 
ενέργειες διόρθωσης της κατάστασης που παρεμποδίζει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το 
παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η διόρθωση της κατάστασης είναι ανέφικτη, τότε 
το Έργο διακόπτεται και ο Εργοδότης οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα του φυσικού αντικειμένου που έχει 
υλοποιηθεί ως τότε.

Άρθρο 8. 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 ετέρου αντισυμβαλλομένου.
3. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά θα υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια 
της έδρας του Εργοδότη.

Άρθρο 9. Υποχρέωση Εχεμύθειας
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει:
α. Να χειρίζεται ως απόρρητα όλα τα έγγραφα, τα στοιχεία, τις πληροφορίες κλπ 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.λπ. ή οποιαδήποτε πληροφορία που απορρέει από αυτά.
Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο εργοδότης

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου,
Σφραγίδα & υπογραφή)

Ο Ανάδοχος

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου,
Σφραγίδα & υπογραφή)
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