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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΕ Σερρών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμανλή 36 

Πόλη Σέρρες 

Ταχυδρομικός Κωδικός 621 10 

Τηλέφωνο 2321 350450, 2321 350360, 2321 350357 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  daniilidou@serres.pkm.gov.gr, 
kalfoglou@serres.pkm.gov.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες Όλγα Δανιηλίδου, Ιωάννα Καλφόγλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.serres.pkm.gov.gr 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.serres.pkm.gov.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Κ. Καραμανλή 36, Διοικητήριο, 2ος 
Όροφος, Γραφείο 214, Σέρρες, Τ. Κ. 621 10    

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις αρμόδιες για πληροφορίες υπαλλήλους:  
Όλγα Δανιηλίδου και  Ιωάννα Καλφόγλου. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα  και υπό τις προϋποθέσεις 
του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, έτους 2021, Φορέας 721 ΚΑΕ 9779.ε.01.  Φορέας συντονισμού της υλοποίησης του 
αντικειμένου της Σύμβασης για την εφαρμογή του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Νομού 
Σερρών είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προτίθεται να υλοποιήσει ένα σύνολο αυτόνομων δράσεων 
Τουριστικής Προβολής του Νομού Σερρών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων οι 
παρακάτω ενέργειες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας: 

 

 

mailto:daniilidou@serres.pkm.gov.gr
mailto:kalfoglou@serres.pkm.gov.gr
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Ομάδα Α:  Έκδοση τουριστικού οδηγού  

 

1)  Δημιουργικό      

α) Σε έντυπη μορφή 

β) Γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά, ξεχωριστές εκδόσεις 

γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• διαστάσεις φύλλου: 12 x 20 cm 

• πλήθος σελίδων:  130 

• οπισθόφυλλο  εσωτερικά: θήκη-υποδοχέας χάρτη νομού και πόλης  

• περιεχόμενη ύλη: κατά γεωγραφική ενότητα - τουριστικό θύλακα - που θα υποδεικνύεται με 
το αντίστοιχο τμήμα του χάρτη του νομού Σερρών. Θα παρέχονται χρηστικές πληροφορίες 
(π. χ. τηλέφωνα, e-mails κλπ).  

Η ύλη θα είναι αξιόπιστη, ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα κι από έγκυρες πηγές. 
Φωτογραφικό υλικό θα διατεθεί από το αρχείο του Γραφείου Τουρισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών. Για τις επιπλέον ανάγκες, που οπωσδήποτε θα απαιτηθούν, την υποχρέωση θα 
έχει ο ανάδοχος. Περισσότερες πληροφορίες για την ύλη, τη δομή κλπ του οδηγού, παρέχονται 
παρακάτω (Φυσικό Αντικείμενο).  

 

2) Μαζική παραγωγή (εκτύπωση) 

Πλήθος αντιτύπων :  α) Ελληνόγλωσσα: 8.000,00  τεμάχια 

                                      β) Αγγλόγλωσσα: 5.000,00  τεμάχια 

 

 

Ομάδα Β : Άμεση διαφήμιση 

α) Μετάδοση στην TV τηλεοπτικών spots 

β) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

       

Ομάδα Γ : Outdoor διαφήμιση  

 Θεσσαλονίκη:    Τρία (3) αστικά λεωφορεία 

 Αθήνα:                 Πέντε (5) στάσεις αστικών λεωφορείων 

 

 

Ομάδα Δ :  Αναμνηστικά δώρα τουριστικής προβολής  

▪ usb sticks – τύπου τραπεζικής κάρτας σε θήκη - κενά με τουριστικό λογότυπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (8 GB) 

▪ τάπητες για ποντίκι Η/Υ 19x24cm (mouse pads) με εικόνες αξιοθεάτων του νομού Σερρών 
▪ μεταλλικές καρφίτσες πέτου – σε θήκη (κουτάκι) πολυτελείας - με τουριστικό λογότυπο της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, π. χ. Λέων Αμφίπολης, διαστάσεων 2 x 2 cm 
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▪ presse-papier 3D, plexiglass, με εικόνα π.χ. από τον Τύμβο Καστά (Σφίγγες) διαστάσεων 12 x 
12 cm 

  

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

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 79341400-0: Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας  

Γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου ή ανά ΟΜΑΔΑ. Δεν γίνεται δεκτή 
μερική προσφορά (για μέρος Ομάδας). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς ανά Ομάδα 
υποβάλλονται ισάριθμες προσφορές (ξεχωριστοί φάκελοι για κάθε Ομάδα). 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.306,45 €). 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

         α) Για τη σύμβαση της ΟΜΑΔΑΣ Δ, από της υπογραφής της και μέχρι 31-12-2021. 

         β) Για τη (-ις) σύμβαση (-εις) των λοιπών ΟΜΑΔΩΝ, από 01/01/2022 μέχρι 31-12-2022. 

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

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. Τον N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (Ν. 4488/2017 
ΦΕΚ 137/ τ. Α’/13-09-2017 , Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/ τ. Α’/1-4-2019 και Ν. 4782/2021, ΦΕΚ 
36/Α/09-03-2021)), 

2. Τον N. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του Ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

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

5. Την 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»,  

6. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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7. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. Τον 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», 

9. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

12. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

13. Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

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

15. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο 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, 

16. Την αριθμ. 34/04-06-2021 (ΑΔΑ:  6ΖΥΔ7ΛΛ-1A4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την «Εγκριση της 1ης Τροποποίησης του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
έτους 2021», μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο και το αντίστοιχο της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπου υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 59.900,00 € για την 
τουριστική προβολή της, ετών 2021-2022, 

17. Το αρ. πρωτ. 370068(749)/17-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ0087849982021-06-18) πρωτογενές αίτημα 
προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
για έγκριση ποσού 59.900,00 €, προς κάλυψη των αναγκών υλοποίησης  του ως άνω 
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καταχωρημένο στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

18. Την υπ’ αριθ. 729/29-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 63217ΛΛ-
ΠΞΓ), σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ύψους 59.900,00 €, 
συμπεριλαμβανομένοθ ΦΠΑ, για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος αυτόνομων 
δράσεων έτους 2021-22 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,  

19. Την αριθμ. πρωτ. 428900(3601)/09-07-2021 πολυετή απόφασης ανάληψη υποχρέωσης του 
Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών, με α/α καταχώρησης 2839 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ:ΩΚΔ47ΛΛ-72Σ και ΑΔΑΜ:21REQ008896452) σχετικά με 
έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης 6.100,00 € για το έτος 2021 και 53.800,00 € για το έτος 
2022, για τις  δράσεις του προγράμματος αυτόνομων δράσεων έτους 2021-22 της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών.                                             

20. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 
21. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
9.30 π. μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων 
(Αρ. Γραφ. 219) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Διοικητήριο, Κωνσταντίνου Καραμανλή 36, Τ. 
Κ. 621 10, Σέρρες., στις 10/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π. μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ανωτέρω καταληκτική ημέρα και ώρα παραλαβής των 
προσφορών. 

Οι προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 
λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα αποσφραγιστούν. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή 
(ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια. 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) www.pkm.gov.gr, και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

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 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού  

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα 
Σερρών. 

2. Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή 
Αξιολόγησης που θα εγκριθεί ταυτόχρονα με τους όρους της διακήρυξης.  

3. Αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής που 
θα εγκριθεί ταυτόχρονα με τους όρους διακήρυξης.     

 

http://www.pkm.gov.gr/


ΑΔΑ: 64Ε57ΛΛ-ΒΧ5



9 
 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης1 της σύμβασης  είναι τα ακόλουθα:                                                           
1.   Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγράφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. το σχέδιο της σύμβασης.  

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, εκτελούνται μέσω της  Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-

Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών-Τμήμα Προμηθειών —  Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110, 2ος όροφος – 

Σέρρες (Κωδικός ΝUTS: EL526), Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350360, 2321350450, 2321350357, e-mail: 

kalfoglou@serres.pkm.gov.gr, daniilidou@serres.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου:  www.pkm.gov.gr 

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται: α) στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και β) στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο εφτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. 

                                                           

 
       1Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την 

έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο, το οποίο 
παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α. Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία 
της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, 
των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των 
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις 
γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 
περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)), 
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του 
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων 
αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

mailto:kalfoglou@serres.pkm.gov.gr
mailto:daniilidou@serres.pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον 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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

                                                           

2 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 τη 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. 
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Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

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 Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στον 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή 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 Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν από συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εκ μέρους του οικονομικού φορέα 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36Α /09-03-2021), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 

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, ήτοι μέχρι 9/4/2022 , 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.  

Στους λοιπούς συμμετέχοντες επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση: 

- λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς  και μη ανανέωσης αυτού 

- απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Κατά 
τα λοιπά, ό,τι προβλέπεται από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4782/2021. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά, δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την 
τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 
απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

Η εγγύηση συμμετοχής, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας.  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση). 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, 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 στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237 Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα.  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 198/28-07-2017) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου),  237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση 
κλπ), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία), του Ποινικού Κώδικα  και των άρθρων 155 επ. 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001, Α΄265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών  συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετική με τον ΦΠΑ) 
και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) του Ν. 4689/2020 (Α΄103). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα, 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 88/31-03-2017) 
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α ΚΑΙ 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 
των άρθρων 32-35 του Ν. 4689/2020 (Α΄103) 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕL 
141/05-06-2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του Ν. 4557/2018 (Α΄139). 

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

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 



ΑΔΑ: 64Ε57ΛΛ-ΒΧ5



14 
 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του 

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο 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 στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

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

Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α ΄και β΄ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, 
εφόσον  δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 
που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 
79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ή κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

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

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 τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ακόμη να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας περιβάλλοντος. 

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

 

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

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

γεγονότος. 
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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 

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.  και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) κατ’ ελάχιστο το διπλάσιο της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος του οποίου υποβάλλουν μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους κατ’ 
ελάχιστο το 100% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφή 
αντικείμενα με τις υπό ανάθεση δράσεις.  

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο προσφέρων θα πρέπει κατά την πενταετία (2016-
2020), να έχει υλοποιήσει: 

➢ Για την ομάδα Α 

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο, 
όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 1.3, Ομάδα Α  

➢ Για την ομάδα Β  

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο 
που αφορά σε σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
τουριστικής προβολής, 

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο 
που αφορά σε σχεδιασμό ή/ και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στον τομέα του 
τουρισμού και της αναψυχής, 

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο 
που αφορά σε διαφημιστική προβολή σε ΜΜΕ, 

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο 
που αφορά σε παροχή υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, 
επικοινωνίας, διαδικτυακού μάρκετινγκ και διαχείρισης μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (social media). 

 

➢ Για την ομάδα Γ 

o 1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο , 
όπως αυτό αναφέρεται στην παρ 1.3  Ομάδα Γ   

➢ Για την ομάδα Δ 

o  1 τουλάχιστον έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το προκηρυσσόμενο, 
όπως αυτό αναφέρεται στην παρ 1.3 Ομάδα Δ  

Ο συμμετέχων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών 
με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου 
υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό. Επίσης απαιτείται 
κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή 
τιμολογίων πληρωμής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Στην προσφορά του ο προσφέρων θα επισημαίνει με σαφήνεια ποια έργα καλύπτουν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις, παραθέτοντας τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1- Πίνακας έργων 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Αναθέτουσα 
υπηρεσία- 
εταιρεία 

Συνοπτική Περιγραφή 
αντικειμένου έργου 

Περίοδος 
Υλοποίησης 

Οικονομική 
αξία 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

       

       

       

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να διαθέτουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

➢  Για την ομάδα Α 
o Υπεύθυνο ομάδας έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένη  10ετή εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων και ενεργειών.  
o Μέλη Ομάδας έργου με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και 

τουλάχιστον 5ετή εμπειρία - που αποκτήθηκε τα 10 τελευταία έτη - , η οποία είναι σχετική 
με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου. 

➢ Για την ομάδα  Β 

o Υπεύθυνο Ομάδας Έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει 
επιστημονική κατάρτιση ήτοι πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε κοινωνικές επιστήμες και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επικοινωνία/διαφήμιση/δημόσιες σχέσεις και 
αποδεδειγμένη  8ετή εμπειρία στην επικοινωνία – διαφήμιση – υλοποίηση ανάλογων 
δράσεων και ενεργειών. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών και 
πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ. 

o Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση ήτοι 
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες με Μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών στις κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες. Να διαθέτει 5ετή ειδική επαγγελματική 

εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων αντίστοιχου οικονομικού μεγέθους με το 

προκηρυσσόμενο. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και άριστη γνώση 
αγγλικών. 

▪ Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις κοινωνικές/οικονομικές επιστήμες, με  5ετή γενική 

επαγγελματική εμπειρία και 4ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων 

προώθηση τουριστικών προορισμών. Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
▪ Έναν Υπεύθυνο Δημιουργικού με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχιούχος σχολής γραφιστικής 

ή/και μάρκετινγκ με 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη δημιουργικών σχεδίων 
(εικόνων, λογοτύπων κλπ.) σε έργα προώθησης/προβολής/διαφήμισης, με έμφαση σε έργα 

προώθησης τουρισμού και Σχεδιασμού και υλοποίησης δημοσιότητας και προβολής στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

▪ Ένα Μέλος της Ομάδας Έργου με ειδικότητα στην ψηφιακή επικοινωνία (Web Developer, 
Social Media Manager) 

➢ Για την ομάδα Γ 



ΑΔΑ: 64Ε57ΛΛ-ΒΧ5



19 
 

o Υπεύθυνο ομάδας έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων και ενεργειών                                                                                 

➢ Για την ομάδα Δ  

o Υπεύθυνο Ομάδας Έργου – συντονιστή της Ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει       
αποδεδειγμένη   εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων και ενεργειών.  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης – επί ποινή αποκλεισμού – 
οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο 
αυτού, και επιπλέον, όσοι υποβάλλουν προσφορά για την Ομάδα Β, να διαθέτουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του 
Ν. 3688/2008. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλει κοινή προσφορά, τα ως άνω 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας είναι αρκετό να ικανοποιούν την απαίτηση αθροιστικά από 
τους συμμετέχοντες. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8., κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

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

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

Για 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 
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προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙ.  

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

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

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

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

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

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

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

παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

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

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

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

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

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

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

αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 

απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 

έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

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

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε οποιοδήποτε δικαιολογητικό, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να ζητήσει την προσκόμιση των μη προσβάσιμων δικαιολογητικών από τον αντίστοιχο 
οικονομικό φορέα.  

 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και 
β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

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

 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 
(παράγραφος 2.2.4 της παρούσης), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περιπτώσεις 
νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση 
των μετοχών σε περίπτωση  ανωνύμων εταιριών, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2018, 2019 
και 2020. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
ΕΛΟΤ της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο του εν λόγω 
πιστοποιητικού. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

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

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

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

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

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά στις 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 ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  
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Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει του κόστους (βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής) 

Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν συντελεστή βαρύτητας 
80% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τ1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου 
 

15% 

Τ2. Μεθοδολογία υλοποίησης 30% 

 
Τ3. 

Παραδοτέα - χρονοδιάγραμμα 20% 

Τ4. Εμπειρία, Ομάδα Έργου 35% 

 

Στη βάση των ανωτέρω ποσοστών η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 
συντάσσει πρακτικό από το οποίο προκύπτει η τελική συνολική βαθμολογία (Α) των διαγωνιζομένων 
σύμφωνα με τον τύπο.  

Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς:  

T = σ(1) χ Κ(1) + σ(2) χ Κ(2)+…σ(ν) χ Κ(ν) 

Όπου:  σ(ν) : ο συντελεστής βαρύτητας  του κριτηρίου 

              Κ(ν) : η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης 

Ο λόγος Τ/Τ(max)  υπεισέρχεται στη τελική βαθμολόγηση που κρίνει τον ανάδοχο 

Όπου : Τ: η  συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

            T(max) : η συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

 

Βαθμολογία από 100 (ελάχιστα απαιτούμενα)  έως 120. Κάτω των 100 η τεχνική προσφορά 
απορρίπτεται ως μη πληρούσα τα ελάχιστα απαιτούμενα.  

Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς:  

Ο λόγος Οmin/Ο  υπεισέρχεται στη τελική βαθμολόγηση που κρίνει τον ανάδοχο 
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 Όπου : Οmin η χαμηλότερη τιμή και Ο η οικονομική προσφορά του προσφέροντος 

 

Τελική Συνολική βαθμολογία (Α):  

Α = σ(Τ) Χ ( Τ/Τ(max) + σ(ο) Χ (Ο(min)/O 

Όπου : σ(Τ) : ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς, 80% 

       Τ: η  συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

      T(max) : η συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

      σ(ο) : ο συντελεστής βαρύτητας  της οικονομικής προσφοράς, 20% 

      O(min) : η τιμή της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 

      Ο : η τιμή της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά , είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τιμή (Α) της παραπάνω σχέσης 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή,  

 είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Γραφείο 214. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προς την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 

Προσφορά  
του …………..……  

για τις Υπηρεσίες: « Δράσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Νομού Σερρών»  
με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 9/9/2021. 
 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει τον διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail). 

Οι οικονομικοί φορείς τοποθετούν εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ο υποφάκελος 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

3) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν, επί 
αποδείξει, την προσφορά τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη διακήρυξη. Η προσφορά 
υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, η οποία στεγάζεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 36 Τ.Κ. 62110 στις Σέρρες, 2ος όροφος, τηλ. 
2321350360, 2321350357 Fax: 2321350458. Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που 
αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή 
την πρόσκληση για την αποσφράγιση. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

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

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

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών ή 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

Στην Τεχνική Προσφορά θα υπάρξει περιγραφή: 

➢ Ενότητα Τ1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου 

Η Ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει 
να προσεγγίσει το έργο με έμφαση στην ανάλυση – εξειδίκευση των Δράσεων του Έργου. 

Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

• Κατανόηση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου 

• Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων με 
εξατομικευμένη χρήση και εφαρμογή στις απαιτήσεις του έργου. 

• Η οργάνωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις σχετιζόμενες 
παρεμβάσεις με τεκμηρίωση της διασύνδεσής τους. 

➢ Ενότητα Τ2. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εξειδικεύσει τις Δράσεις - Ενέργειες και να προτείνει 
τις διαδικασίες υλοποίησής τους. 

Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

• Μεθοδολογική προσέγγιση δημιουργίας των εμπειρικών προϊόντων και του 
σχεδιασμού συνδυασμένων ενεργειών τουριστικής προβολής, λαμβάνοντας υπόψη 
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια καθώς και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

• Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των υποβαλλόμενων από τον Ανάδοχο για 
έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή προτάσεων υλοποίησης των Ενεργειών (π.χ. 
είδος δράσης, χρόνος, τεκμηρίωση επιλογής, στοχοθέτηση κοινού, αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας, κλπ.). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (Εφαρμογή Μεθοδολογιών και 
Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών). 

• Περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών Εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την Υλοποίηση του Έργου. 

Σε όλα τα παραπάνω σημεία: 

• Θα κριθεί θετικά κυρίως η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων-προσεγγίσεων, που 
εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες του Έργου. 

• θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ετοιμότητα στα δείγματα από τις απαραίτητες περιοχές 
λήψεων. 

• Πέραν της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας, θα 
κριθούν θετικά και υπηρεσίες που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους 
για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών διαχείρισης, διοίκησης. 

Σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ο υποψήφιος Ανάδοχος της ομάδας Β θα πρέπει να 
περιγράψει εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα εξής: 

• Για την προβολή του σποτ, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τα 
μέσα όπου αυτό θα προβληθεί, το σύνολο των ημερήσιων μεταδόσεων και την 
κατανομή τους στη διάρκεια της ημέρας. 

Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερομένων και ως εκ 
τούτου θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα και να δίνουν σαφή εικόνα της κατάστασης και της επιχειρησιακής 
επάρκειας του διαγωνιζόμενου.  

➢ Ενότητα Τ3. Παραδοτέα –χρονοδιάγραμμα 

Στην παρούσα ενότητα θα πρέπει να περιγράφονται τα εξής: 

• Διάγραμμα Ροής και Πακέτα Εργασίας των επιμέρους Ενεργειών/Δράσεων 

• Χρονικός Προγραμματισμός των Ενεργειών του Έργου, 

➢ Ενότητα Τ4. Εμπειρία, Ομάδα Έργου 

Η Ενότητα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας 
των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται από ικανά σε αριθμό και προσόντα άτομα που να 
καλύπτουν τις ανάγκες του Έργου.  

Ειδικότερα, ο υποψήφιος στην Ενότητα Οργάνωση-Διοίκηση του Έργου θα πρέπει να 
συμπεριλάβει:  

• Κατάλογο Στελεχών, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, 
και περιγραφή των καθηκόντων τους σε σχέση με την εκπόνηση των Παραδοτέων 
και την εκτέλεση των Εργασιών. 

• Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης του Έργου στο οποίο θα 
πρέπει να προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος συνεργασίας των μελών της Ομάδας 
Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για τη βαθμολόγηση στα σχετικά 
κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου 
των μελών που συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του Έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή 
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πρέπει στην  Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός 
συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του Έργου. 

Η Τεχνική Προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα ή τους νομίμους εκπροσώπους των προσφερόντων. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

 

 Τιμές 

Η τιμή της προς προμήθεια υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ και είναι το συνολικό κόστος χωρίς το ΦΠΑ 
24% που θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οι τιμές αναγράφονται 
υποχρεωτικά με συμπληρωμένο και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών, στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – Α.Ε.Π.Π.) υπόκεινται στο επ΄αυτού εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
(6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

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

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 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 
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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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

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

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 
(Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.1 της παρούσας 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 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
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ια) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

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

ιγ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. ,2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, περί κριτηρίων επιλογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί δημόσια στα Γραφεία 
Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών -  Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110, 2ος 
όροφος – Σέρρες, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του φακέλου «Τεχνική 
Προσφορά» την 10/9/2021 και ώρα 10:00. 

• Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

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

Ειδικότερα: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
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οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης της διακήρυξης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

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 αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εναλλακτικά , κατά την κρίση της επιτροπής και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 
του Ν.4412/2016, μπορεί να γίνει η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση 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 
προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού Αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  της διακήρυξης,  καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε 
σφραγισμένο φάκελο.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

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

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

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 
1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 
έως 372 του ν. 4412/2016,    

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση 
αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

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

3.4 Ενστάσεις  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

β. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και 
β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016) απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 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 ή το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από 
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

4.3.2  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

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

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

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

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών για την Ομάδας Δ έως 
31-12-2021. 

β) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών για τις Ομάδες Α-Β-Γ 
έως 31-12-2022. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2, 6.1 και 6.3 της παρούσης, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την  παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

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

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης3  

6.2.1. Η διάρκεια της/ων Σύμβασης/εων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού και λήγει στις 31-12-2021 για την Ομάδα Δ και στις 31-12-2022 για τις Ομάδες Α, Β 
και Γ. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου4. 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 έκπτωτος5  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 6 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

                                                           

3 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 

4 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016. 

5 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
6  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

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

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση7  

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. 

                                                           

7 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Μήττας Χρήστος 

Μπάτος Σωτήριος 

Δερμεντζοπούλου Μαρία 

Κούης Κωνσταντίνος 

Καζαντζίδης Παντελεήμων 

Ζωγράφου Αικατερίνη 

Ζέρζης Πέτρος 

Τζόβας Απόστολος 

Θωμά Δήμητρα 

Τρελλόπουλος Γεώργιος 

Τσεχελίδης Ιωάννης 

Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης. 

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

α) Περιγραφή των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

Στο πλαίσιο της δυνατότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - παράλληλα με το κεντρικό 
πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  - για αυτόνομες δράσεις, συμβατές με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες στην τουριστική προβολή της, καταρτίσθηκε ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα 
προβολής και διαφήμισης, για τη μεγαλύτερη ανάδειξη του τουριστικού της προϊόντος και την εξ 
αυτής αύξηση των ροών προς την περιοχή των Σερρών. 

 

β) Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

i) Aπόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμ. 69/12-11-2020, με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 2021: «Ψήφιση  Προϋπολογισμού και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2021 
»  με ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii) Aπόφαση αριθμ 34/04-06-2021 αρ. συνεδρίασης 8 - θέμα 3 (ΑΔΑ: 6ΖΥΔ7ΛΛ-1Α4 )  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ σχετικά με την έγκριση της 1ης τροποποίησης  του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2021 της ΠΚΜ, στο οποίο υπάρχει η 
πρόβλεψη πίστωσης 59.900,00 € για  Τουριστική προβολή της ΠΕ Σερρών. 

iii) Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, αριθμ. 729/29-06-2021 (ΑΔΑ: 63217ΛΛ-
ΠΞΓ), σχετικά με έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης 6.100,00 € για το έτος 2021 και 
53.800,00 € για το έτος 2022, για τις δράσεις του προγράμματος αυτόνομων δράσεων έτους 
2021-22 της ΠΕ Σερρών. 
 
iv) Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 428900(3601)/09-07-2021 της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΚΔ47ΛΛ-72Σ και ΑΔΑΜ:21REQ008896452) σχετικά με την έγκριση των 
όρων της παρούσης και την έγκριση της δαπάνης και της πίστωσης των 59.900,00 € για την 
υλοποίηση των δράσεών της.                                               
 

γ) Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα  

 Τα παρακάτω αποτελούν ουσιαστική αιτίαση, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η υλοποίηση ενός 
συνόλου αυτόνομων δράσεων, στο πλαίσιο της προβολής του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών: 
      i)  Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών προκρίνουν 
ως αναγκαίες, δράσεις προβολής, που δεν ενδιαφέρουν υποχρεωτικά ως σύνολο την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενδιαφέρουν όμως πρωτίστως την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  
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      ii) Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος τουριστικής προβολής είναι  η υλοποίηση εντός του 
2021-22 ενός συνόλου αυτόνομων δράσεων, αποκλειστικά για την Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών, 
οι οποίες  θα απορροφήσουν αντικειμενικές δυσχέρειες και δυσκαμψίες,  που απορρέουν από την 
ενιαία προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και που θα ικανοποιούν αναζητήσεις σε 
ιδιαίτερης μορφής συνιστώσες τουριστικής καμπάνιας για την Περιφερειακή μας Ενότητα. 

    iii) Η επιχειρούμενη μικροτουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θα είναι ένα 
υποσύνολο στο σύνολο της ενιαίας τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
περιλαμβάνουσα δράσεις διαφήμισης που δεν αλληλεπικαλύπτονται με αυτές της Περιφέρειας. 

    iv) Οι δράσεις είναι τουριστικά επιλέξιμες και το πρόγραμμα τουριστικής προβολής τελεί 
κατ΄αρχήν υπό την τελική έγκριση του ΕΟΤ, ενώ η υλοποίησή των επί μέρους δράσεών του θα 
γίνεται - εφόσον απαιτείται - με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και βέβαια κάτω από τις 
προβλεπόμενες δημοσιονομικές διαδικασίες. 

Η διαίρεση της σύμβασης σε ομάδες αποσκοπεί στο να δοθεί στους υποψήφιους αναδόχους η 
δυνατότητα - εξαιτίας της διαφορετικότητας των διαφόρων δράσεων – να δώσουν προσφορά σε μία 
ή περισσότερες ομάδες. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όσον αφορά στις 
οικονομικές προσφορές, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη, μειώνεται η πιθανότητα 
να μην ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός για κάποια ή κάποιες δράσεις. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα αντικειμένου: 

 

ΟΜΑΔΑ Α – Τουριστικός οδηγός της ΠΕ Σερρών 

1) Δημιουργικό      

 

α) Σε έντυπη  μορφή 

β) Γλώσσες : Ελληνικά-Αγγλικά, ξεχωριστές εκδόσεις 

γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Σελίδες : 130 

• Διαστάσεις φύλλου: 12x20 cm (πλάτος: 12 cm, ύψος: 20cm) 

• Εξώφυλλο:  extra 

• Oπισθόφυλλο εσωτερικά: θήκη-υποδοχέας χάρτη νομού και πόλης 

• Ένθετος αναδιπλούμενος χάρτης διαστάσεων : αναπτυγμένος : 63x45 cm   

                                                                                                             διπλωμένος: 10,5x18 cm 

• Χαρτί εσωτερικών σελίδων: illustration 120 gr/m2 

• Χαρτί εξωφύλλου: illustration 350 gr/m2 

• Μatt πλαστικοποίηση εξωφύλλου μιας όψης 

• Εκτύπωση: τετραχρωμία 

• Βιβλιοδεσία:  κολλητό με ράχη 
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• Τιράζ: 8.000 τεμάχια Ελληνικά 

                                 5.000 τεμάχια Αγγλικά 

 

δ) Περιεχόμενη ύλη                                                                                                                                                               

• Θα είναι κατά γεωγραφική ενότητα (τουριστικό θύλακα), που θα υποδεικνύεται με το 
αντίστοιχο τμήμα του χάρτη του νομού Σερρών.  

• Η ύλη θα είναι αξιόπιστη, από έγκυρες πηγές ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα. 

• Θα παρέχονται χρηστικές πληροφορίες (ιστορικές, πολιτιστικές, κλπ), χωρίς φλυαρίες, με 
παράθεση στοιχείων επικοινωνίας των διαφόρων πόλων τουριστικής έλξης (τηλ, website, e-
mail κλπ). 

• Θα δοθεί έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, καθώς και σε στοιχεία όχι 
ιδιαίτερα προβεβλημένα, αλλά σπουδαία, όπως αίφνης: τοξωτά γεφύρια, παραδοσιακοί 
οικισμοί, μονοπάτια κλπ. 

• Θα τονισθεί η τοπική γαστρονομία με τις ιδιαιτερότητές της (μπουγάτσα, ακανές, 
βουβαλίσια προϊόντα κλπ). 

• Η φωτογραφική κάλυψη της επιφάνειας των σελίδων θα επικρατεί των κειμένων σε μία 
αναλογία τουλάχιστον 75/25. 

• Το φωτογραφικό  υλικό θα διατεθεί από το αρχείο του Γραφείου Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών. Για τις επί πλέον ανάγκες, που οπωσδήποτε θα 
απαιτηθούν, την υποχρέωση θα έχει ο ανάδοχος. 

• Θα υπάρχουν στήλες “info” και “Mη χάσετε”.                             .  

 

2) Μαζική παραγωγή (εκτύπωση) 

 

Πλήθος αντιτύπων : α) Ελληνόγλωσσο: 8.000  τεμάχια 

                                      β) Αγγλόγλωσσο: 5.000  τεμάχια 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β -  Άμεση διαφήμιση 

 α) Μετάδοση τηλεοπτικών spots 

Η μετάδοση των τηλεοπτικών μηνυμάτων θα γίνει σε νόμιμα αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς 
σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας (σε τουλάχιστον 1) και σε τουλάχιστον 2 περιφερειακούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαφορετικές περιφέρειες.  

Το πλάνο αναμετάδοσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς θα προταθεί από τον προσφέροντα στην 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτή να προβεί στην έγκριση του, παρουσιάζοντας: 

• κατάλογο με τους υψηλότερης τηλεθέασης σταθμούς 

• μερίδια τηλεθέασης 

• αριθμό εμφανίσεων ανά σταθμό 

• αναμενόμενη αποτελεσματικότητα (ποσοστό κάλυψης πληθυσμού, συχνότητα) 
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Η επιλογή των μέσων και η αναλυτική πρόταση δημοσιότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη το Π.Δ. 
261/97, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην παρουσίαση μετρήσιμων αποτελεσμάτων κάλυψης και αποτελεσματικότητας 
όπως GRP’s, OTS. Το πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταδόσεις spots σε 1 τουλάχιστον 
τηλεοπτικό δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας και μεταδόσεις σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς που βρίσκονται σε 2 τουλάχιστον διαφορετικές περιφέρειες. 

Παραδοτέα:  

• Πρόταση Πλάνου Δημοσιότητας 

• Αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σταθμού όπου θα φαίνονται οι 
προγραμματισμένες μεταδόσεις. 

• Αντίγραφο του παραστατικού του μέσου όπου έγιναν οι μεταδόσεις, στο οποίο θα 
αναγράφεται το κόστος των μεταδόσεων και των επαναλήψεων.      

β) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Βελτιστοποίηση και διαχείριση από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή των ήδη υφιστάμενων σελίδων 
Facebook και Instagram της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (experience.serres), με σκοπό τη 
μεγαλύτερη διάχυση της προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σε ακόμη ευρύτερο κοινό.  

Οι αναρτήσεις σε Facebook και Instagram (experience.serres) πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) 
εβδομαδιαίως και όλες χορηγούμενες – ξεχωριστά σε Facebook και Instagram η προώθηση και όχι 
μέσω Facebook, έτσι ώστε να είναι ορατή η αύξηση των likes και στα δύο μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Τα κοινά-στόχος πρέπει να είναι άνθρωποι που ψάχνουν πληροφορίες για ταξίδια προκειμένου να 
αποφασίσουν ποια χώρα και ποια περιοχή αυτής θα επισκεφτούν και να ανήκουν στην κατάλληλη 
ηλικιακή ομάδα των επισκεπτών του τόπου μας, ενώ πρέπει να προέρχονται από τον ελληνικό χώρο 
κυρίως, αλλά και από τα Βαλκάνια, σε αναλογία δύο (2) (τουλάχιστον) χορηγούμενες αναρτήσεις την 
εβδομάδα σε ελληνικό κοινό και μία σε βαλκάνιο.  Περαιτέρω λεπτομέρειες της στρατηγικής 
προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θα δίνονται κατά την υλοποίηση του έργου στον 
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει ολόκληρη τη διαφημιστική εκστρατεία σύμφωνα με 
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. 

Διάρκεια εφαρμογής όλων των περιλαμβανόμενων δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένα 
(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με συχνότητα: τρεις (3) (τουλάχιστον) αναρτήσεις/ 
εβδομάδα σε Facebook και Instagram, όλες χορηγούμενες ξεχωριστά. 

Παραδοτέα: 

Με το πέρας της διαφημιστικής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα: 

- Τα αποτελέσματα της διαφημιστικής εκστρατείας, τα οποία θα βασίζονται στα στατιστικά 
στοιχεία των εφαρμογών, καθώς και στην αύξηση των ακολούθων (followers) των σελίδων 
Facebook και Instagram (experience.serres) κατά τουλάχιστον 5.000 followers σε σχέση με 
τον αριθμό ακολούθων που υπήρχαν στις εν λόγω σελίδες κατά την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

- Δύο τουλάχιστον screenshots μηνιαίως από τις χορηγούμενες αναρτήσεις (με τα στατιστικά 
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στοιχεία αυτών) σε Facebook και Instagram.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ  - Outdoor διαφήμιση 

 Πρόκειται για υπαίθρια διαφήμιση σε στάσεις   (Αθήνα) και σε αστικά λεωφορεία (Θεσσαλονίκη), 
όπως πιο κάτω αναφέρεται: 

 

 Θεσσαλονίκη  

Tρία (3) αστικά λεωφορεία 

Πίσω όψη του λεωφορείου 

Διάρκεια διαφήμισης : Ένας (1) μήνας 

Το φωτογραφικό θέμα και η φωτογραφία θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Αθήνα     

Πέντε (5) στάσεις αστικών λεωφορείων 

Φωτιζόμενες πινακίδες μίας (1) όψης 

Διάρκεια διαφήμισης: Δέκα τέσσερις (14) μέρες 

Τα φωτογραφικά θέματα και οι φωτογραφίες θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΟΜΑΔΑ Δ – Αναμνηστικά δώρα  

Πρόκειται για δώρα τα οποία, μαζί με το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, θα προσφέρονται στους διάφορους αξιωματούχους επισκέπτες 
της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και σε διάφορες εκθέσεις τουρισμού, ημερίδες, συνέδρια, 
εκδηλώσεις, κλπ. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για : 

α) USB sticks (8 GB) κενά – τύπου τραπεζικής κάρτας σε θήκη - με τουριστικό λογότυπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  
β) Τάπητες για ποντίκι Η/Υ 19x24 cm (mouse pads) με εικόνες αξιοθεάτων του νομού Σερρών   
γ)Μεταλλικές καρφίτσες πέτου – σε θήκη (κουτάκι) πολυτελείας - με τουριστικό λογότυπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, π. χ. Λέων Αμφίπολης, διαστάσεων 2 x 2 cm 
δ) Presse-papier 3D, plexiglass, με εικόνα π.χ. από τον Τύμβο Καστά (Σφίγγες), διαστάσεων 12 x 12 
cm 

Σε όλα θα υπάρχει ο λογότυπος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.  

Σημείωση 

1.- Για το USB υπάρχει δείγμα στο Γραφείο Τουρισμού. 

2.- Για τις καρφίτσες, μαζί με την προσφορά εκ μέρους του ενδιαφερομένου, πρέπει να υποβληθούν 
και δείγματα, είτε φωτογραφικά είτε πραγματικά, για να έχει  η Αναθέτουσα Αρχή τη δυνατότητα 
επιλογής. 
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Διάρκεια σύμβασης – χρόνοι παράδοσης                                        

                       

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως παρ. 6.2, υποπαρ. 6.2.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι 
παραδόσεις των ειδών θα γίνονται, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την 
τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία. 

 

Τρόπος υλοποίησης – Παράδοση 

 

Η παράδοση όλων των ειδών της σύμβασης θα γίνει στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
–Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36 (Διοικητήριο), Τ.Κ.: 621 10, Σέρρες, Κωδικός NUTS: EL 526. 

     

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες ολοκληρώνονται  με έξοδα και ευθύνη του παρόχου στο χώρο που έχει 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η παραλαβή τους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμεσα με 
την ολοκλήρωση της παροχής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η 
οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την 
καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή 
μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/παραδοτέων, ενεργείται από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Από την ως άνω Επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Κατά 
τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, αναφέρει 
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης 
και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού/υπηρεσίας και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, έτους 2021 και 2022. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 48.306,45 € 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: όπως αναφέρεται αναλυτικά 
ανά είδος στους σχετικούς πίνακες. 
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Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά ομάδα/μονάδα 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                      48.306,45 €         
ΦΠΑ 24% :                                       11.593,55 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ :     59.900,00 € 

 

 

Πίνακας I  (ΟΜΑΔΑ Α) 

(Τουριστικός οδηγός της ΠΕ Σερρών) 

Είδος Ποσότητα ενδεικτική τιμή 

τιμή μονάδας  (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ (€) 

Τουριστικός 
οδηγός 

-δημιουργικό 

- μετάφραση στην 
Αγγλική 

- μαζική 
παραγωγή 
(εκτύπωση) 

α) Ελληνικά: 
8.000 

β) Αγγλικά:   
5.000  

1,2407 

1,2407 

9.925,60 

6.203,50 

12.307,74 

7.692,34 

  Γενικό σύνολο 16.129,10 € 20.000,08 € 

 

 

Πίνακας II (ΟΜΑΔΑ Β) 

(Μετάδοση τηλεοπτικών spots – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

Είδος Τηλεοπτικός 
Σταθμός 

Κριτήρια 
ανάδειξης 
αναδόχου 

 

 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ(€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ(€) 

Α) Μετάδοση 
spots διάρκειας 
40, 30 & 20 sec 

Τα spots θα 
δοθούν στον 
ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα                                                                 
Αρχή και η 
συχνότητας 
προβολής τους θα 

Κέντρο (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη) 
τουλάχιστον ένας 
(1) τηλεοπτικός 
σταθμός 

Περιφέρεια: 
τουλάχιστον δύο 
(2) τηλεοπτικοί 
σταθμοί 

α) Πλήθος 
τηλεοπτικών 
σταθμών 

β) Πλήθος 
μεταδόσεων  

γ) Μερίδια 
τηλεθέασης 

δ) Ζώνες 
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καθοριστεί στην 
προσφορά του 
αναδόχου 
(αποτελώντας 
κριτήριο 
βαθμολογίας) 

μετάδοσης 

  Σύνολο    17.379,03 € 21.550,00 € 

Β) Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

 Σύνολο 4.032,26 € 5.000,00 € 

 

                              Προϋπολογιζόμενο κόστος (Α)+(Β) :    α) χωρίς ΦΠΑ 24%:    21.411,29 €         

                                                                                                  β)  με ΦΠΑ     24%:    26.550,00 €       

 

Πίνακας III (ΟΜΑΔΑ Γ) 

(Outdoor διαφήμιση) 

Είδος Ποσότητα Ενδεικτική τιμή   
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή         
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή         
με  ΦΠΑ (€) 

Θεσσαλονίκη 

Αστικά 
λεωφορεία. 

Πίσω όψη. 

Διάρκεια : Ένας (1) 
μήνας 

 Κεντρικοί αστικοί 
οδικοί άξονες ( 
Εγνατία, Τσιμισκή 
κλπ)             

 

Τρία (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.370,97 

 

 

4.112,90 

 

5.100,00 

Αθήνα 

Στάσεις αστικών 
κεντρικές  

Φωτιζόμενες 
πινακίδες μιάς (1) 
όψης 

Διάρκεια: 14 
ημέρες 

 

 

 

 

 

 

Πέντε (5) 

 

 

 

 

 

346,774 

 

 

 

 

 

1.733,87 

 

 

 

 

 

2.150,00 

     

  ΣΥΝΟΛΟ 8 951,62 € 7.250,00 € 
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Πίνακας IV (ΟΜΑΔΑ Δ) 

(Αναμνηστικά δώρα) 

Είδος Ποσότητα Ενδεικτική τιμή   
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή          
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ (€) 

USB-τύπου 
τραπεζικής 
κάρτας-  κενά, με 
τουριστικό 
λογότυπο της ΠΕ 
Σερρών (8 GB) 

400 3,51 1.404,00 1.740,96 

Τάπητες για 
ποντίκι Η/Υ 
(mouse pads), με 
εικόνες 
αξιοθεάτων του 
νομού Σερρών 
(19x24cm) 

600 3,08 1.848,00 2.291,52 

Μεταλλικές 
καρφίτσες πέτου    
(2x2cm) 

289 2,82 814,98 1.010,57 

Presse parier 3D, 
(12X12cm) 
plexiglass, με 
φωτογραφία, π.χ. 
από Αρχαία 
Αμφίπολη (Λέων, 
Σφίγγες Τύμβου 
Καστά κλπ) 

100 8,5238 852,38 1.056,95 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 918,98 €                     6.100,00 € 

     

Σε όλα θα υπάρχει ο λογότυπος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.                                        

Προϋπολογιζόμενο κόστος πινάκων (I)+(II)+(III)+(IV)    α) χωρίς ΦΠΑ 24% : 48.306,45 €         

                                                                                                    β)  με ΦΠΑ 24% : 59.900,00 € 

 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις 
του Έργου, εκτελείται ως ακολούθως: 

Μετά την επιλογή του ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

• Την υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
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• Την υποβολή και έγκριση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, των τελικά προκρινόμενων 
ενεργειών, που προκύπτουν από το Σχέδιο Υλοποίησης. 

• Τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού Έργου. 

Το Σχέδιο Υλοποίησης είναι δυνατό να αναθεωρείται, να επικαιροποιείται και να εξειδικεύεται 
περαιτέρω κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την πορεία εξέλιξης 
του έργου. 

Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση 
υλοποίησής της με αναλυτική περιγραφή της, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, ανάλυση 
και τεκμηρίωση του κόστους και στην περίπτωση ανάληψης ενέργειας από τρίτους, προδιαγραφές 
παραδοτέων, εκτιμώμενο κόστος, χρονοδιάγραμμα, μέσα υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες 
αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Το ακριβές περιεχόμενο των Παραδοτέων, μετά και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, καθώς και 
οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και Αναδόχου, θα καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 
προκειμένου: 

• να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με το 
περιεχόμενο των επιμέρους παραδοτέων, 

• να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

• να τηρήσει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και να μεριμνήσει 
εγκαίρως για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες έως την ολοκλήρωση τους, 

• να αντιμετωπίζει με ευελιξία τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραδοτέων, 

• να υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων έτσι ώστε 
να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

• να δώσει έμφαση στη ρεαλιστικότητα του προγραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών σε 
σχέση με τις δυνατότητές του, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, 

• να παραδίδει εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες αρχείο με όλα τα αναγκαία στοιχεία 
τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών που αναλαμβάνει. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα κληθεί να συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις αλλά και σε ενέργειες 
προβολής και δημοσιότητας του έργου, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των 
εργασιών του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
 

                                            Οικονομική Προσφορά 
 

Toυ Προμηθευτή…………………………………..…...….……...…………… 
Δ/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………, 
Τηλ. ……………………………....…….., Fax……………………………….. 

 

 

Πίνακας I  (ΟΜΑΔΑ Α) 

(Τουριστικός οδηγός της ΠΕ Σερρών) 

Είδος Ποσότητα Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας  (€) 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ (€) 

Τουριστικός 
οδηγός 

-δημιουργικό 

- μετάφραση στην 
Αγγλική 

- μαζική 
παραγωγή 
(εκτύπωση) 

α) Ελληνικά: 
8.000 

β) Αγγλικά:   
5.000  

   

  Γενικό σύνολο   

 

 

Πίνακας II (ΟΜΑΔΑ Β) 

(Μετάδοση τηλεοπτικών spots – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

Είδος Τηλεοπτικός 
Σταθμός 

Κριτήρια 
ανάδειξης 
αναδόχου 

 

 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ(€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ(€) 

Α) Μετάδοση 
spots διάρκειας 
40, 30 & 20 sec 

Τα spots θα 
δοθούν στον 
ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα                                                                 
Αρχή και η 
συχνότητας 

Κέντρο (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη) 
τουλάχιστον ένας 
(1) τηλεοπτικός 
σταθμός 

Περιφέρεια: 
τουλάχιστον δύο 
(2) τηλεοπτικοί 

α) Πλήθος 
τηλεοπτικών 
σταθμών 

β) Πλήθος 
μεταδόσεων  

γ) Μερίδια 
τηλεθέασης 

δ) Ζώνες 
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προβολής τους θα 
καθοριστεί στην 
προσφορά του 
αναδόχου 
(αποτελώντας 
κριτήριο 
βαθμολογίας) 

σταθμοί μετάδοσης 

  Σύνολο   

Β) Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

 Σύνολο   

 

                              Προϋπολογιζόμενο κόστος (Α)+(Β) :    α) χωρίς ΦΠΑ 24%:     

                                                                                                  β)  με ΦΠΑ     24%:     

 

Πίνακας III (ΟΜΑΔΑ Γ) 

(Outdoor διαφήμιση) 

Είδος Ποσότητα Προσφερόμενη 
τιμή  χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική τιμή         
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή         
με  ΦΠΑ (€) 

Θεσσαλονίκη 

Αστικά 
λεωφορεία. 

Πίσω όψη. 

Διάρκεια : Ένας 
(1) μήνας 

 Κεντρικοί αστικοί 
οδικοί άξονες ( 
Εγνατία, Τσιμισκή 
κλπ)             

 

Τρία (3) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Αθήνα 

Στάσεις αστικών 
κεντρικές  

Φωτιζόμενες 
πινακίδες μιάς (1) 
όψης 

Διάρκεια: 14 
ημέρες 

 

 

 

 

 

 

Πέντε (5) 

   

  ΣΥΝΟΛΟ   
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Πίνακας IV (ΟΜΑΔΑ Δ) 

(Αναμνηστικά δώρα) 

Είδος Ποσότητα Προσφερόμενη 
τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική τιμή          
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ (€) 

USB-τύπου 
τραπεζικής 
κάρτας-  κενά, με 
τουριστικό 
λογότυπο της ΠΕ 
Σερρών (8 GB) 

400    

Τάπητες για 
ποντίκι Η/Υ 
(mouse pads), με 
εικόνες 
αξιοθεάτων του 
νομού Σερρών 
(19x24cm) 

600    

Μεταλλικές 
καρφίτσες πέτου    
(2x2cm) 

289    

Presse parier 3D, 
(12X12cm) 
plexiglass, με 
φωτογραφία, π.χ. 
από Αρχαία 
Αμφίπολη (Λέων, 
Σφίγγες Τύμβου 
Καστά κλπ) 

100    

  ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ημερομηνία …………………………….. 

 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, μη 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης) 

 

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

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Κ. Καραμανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

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

 

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  ………………………… υπέρ 
του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 
(πλήρη επωνυμία) .............................................................., ΑΦΜ: .................................. (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 
προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..  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 της στην Διακήρυξη με ημερομηνία υποβολής προσφορών ……………… για την ανάθεση του 

έργου “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2021-22” για την/τις ομάδα/ες……….  

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

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  

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 2.2.2 της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

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

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4% συμβατικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας προ 

Φ.Π.Α) 

 

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

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Κ. Καραμανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

 

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

 

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……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της/ων ομάδος/δων .. / της υπ αρι……..... σύμβασης “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-22” , σύμφωνα με την αριθμ. 

…………….……………….  Διακήρυξη. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

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

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

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                               Σέρρες, ….……………….. 2021 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                            Αρ.πρωτ.: ……………………… 

 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: «……………………………..» 

 

Στις Σέρρες, σήμερα στις  …/…/…, ημέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών (NUTS: EL526) μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
 
1) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Π.Ε. Σερρών) που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Κ.Καραμανλή 
36, 62110, Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και 
2) του …………………………………… που εδρεύει ……………………… και στο εξής θα καλείται ανάδοχος,  
    
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/Α’/7-6-2010). 

2) Το Π. Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ.: 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30-12-2016) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και 
ισχύει. 

3) Το Π. Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-2016). 

4) Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010). 

5) Τον Ν. 4270/2014, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014). 

6) Τον Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 
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 7) Την υπ΄ αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2555/10-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΥΡ7ΛΛ-19Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός υπευθύνων τομέων ευθύνης στους Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

8) Την υπ΄ αριθμ.: οικ. 598788(8065)/25-9-2019 (ΦΕΚ 3746/Β΄/10-10-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

9) Την αριθμ. πρωτ. 428900(3601)/09-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΔ47ΛΛ-72Σ ΑΔΑΜ:21REQ008896452) Απόφαση 
πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 2839 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας.  

10) Την αριθμ.  ……………………………………… ( ΑΔΑΜ :……………..……………….)«Διακήρυξη Συνοπτικού 
Διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00 €, για το Έργο “Δράσεις για την προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος του Νομού Σερρών” για το έτος 2021». 

11) Την αριθμ.  ………………………………………. (ΑΔΑ: …………………………….…………) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν αφενός οι όροι της 
Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και  αφετέρου η συγκρότηση των Επιτροπών του διαγωνισμού 
για την κάλυψη των αναφερομένων στη Διακήρυξη  δράσεων. 

12) Την αριθμ. …………………………….... (ΑΔΑ: …………………….….., ΑΔΑΜ:……………………………..) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση, έπειτα από την αξιολόγηση των προσφορών των 
ενδιαφερομένων,  στην εταιρία «…………………………..» που εδρεύει  στ ………………, οδός ……………….., Τ. Κ. 
……………… νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ……………………., ΑΦΜ ………………ΔΟΥ …………..τηλ 
………………φαξ……………., e-mail: ……………..έναντι του ποσού των ……………….. € 

13) Το Προεδρικό Διάταγμα 261/97 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή κλπ». 

14) Το Ν. Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/τ. Α’/19-7-1974). 

15) Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ. Α’/17-8-2010). 

16. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α’/11-4-2012). 

17. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/τ. Α’/14-2-2005), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ. Α’/10-11-2005). 

18. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ. Β’/23-8-2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικράτειας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005». 

19. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 173/τ. Α’/30-
9-2010. 

20. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α’/ 15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 6ου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

21. Την αριθ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ. Β’/ 20-12-2012). 

22. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α’/ 29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 

23. Την αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 2677/τ. Β’/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 
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24. Την αριθμ. 34/04-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΥΔ7ΛΛ-1Α4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την «Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021», μέσα στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο και το αντίστοιχο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπου 
υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 59.900,00 € για την τουριστική προβολή της, ετών 2021-2022 

25 Την υπ’ αριθ. 729/29-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 63217ΛΛ-ΠΞΓ), 
σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης 6.100,00 € για το έτος 2021 και 53.800,00 € για 
το έτος 2022, για τις  δράσεις του προγράμματος αυτόνομων δράσεων έτους 2021-22 της ΠΕ Σερρών. 

26. Aπόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμ. 69/12-11-2020,  με την οποία  εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 2021: «Ψήφιση  Προϋπολογισμού και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2021»  με 
ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: «………………………………………………….» (CPV: 79341400-0) 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ………….έως……………….  

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή 

 

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται η τελική προσφορά του Αναδόχου  
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%), ήτοι :  …………… €  

 

Άρθρο 4 

Τρόπος καταβολής αμοιβής 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των 
παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, πάντοτε σύμφωνα 
με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων-Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.- Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του, είτε από την έδρα της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

 

2.- Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση του έργου. 

 

3.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε Υπηρεσιακές συνεδριάσεις, που αφορούν στο έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τη αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 

 

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

 

5.- Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόμενου στην Προσφορά του επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου. 

 

6.- 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. 

 

7.- Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος  ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται 
από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται κατά την 
απόλυτη κρίση της σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

8.- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1.- Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
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2.- Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του 
έργου, να καταβάλει την ανάλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή εκάστης δράσης-
υποέργου. 

 

3.- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 
681 και επόμενα του Α.Κ., δηλαδή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις 
υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός  του ποσού που 
αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών. 

 

Άρθρο 7 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος προσκόμισε την αριθ. ……………………… Εγγυητική Επιστολή ……………………….. Καλής 
Εκτέλεσης ποσού …………………….. € για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης του Έργου εκτός ΦΠΑ.  

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

Άρθρο 8 

Λύση της σύμβασης 

1.- Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
της παρούσης. 

2.- Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 
της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και 
το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Οι συμβαλλόμενοι 

 

   Για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών                                             Για την εταιρεία « ………………………….» 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης                               Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

           Παναγιώτης Σπυρόπουλος                                                                  ……………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ συντάσσεται και αναρτάται ως αρχείο XML για την διευκόλυνση 
των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint τη σχετική απάντηση τους. 

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ; 

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση 
του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει 
αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ. 

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό 
πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ; 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι μια υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιείται σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από δημόσιους αγοραστές και επιχειρήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την εισαγωγή του ΕΕΕΣ, απαιτούνταν από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν 
διάφορα έγγραφα για να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής μιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας, παραδείγματος χάρη ότι έχουν πληρώσει φόρους και ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για εγκληματική δραστηριότητα. Πλέον οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκπληρώσουν 
αυτές τις υποχρεώσεις με ένα μόνο ΕΕΕΣ. Τα πραγματικά έντυπα θα πρέπει να κατατεθούν μόνο από τον 
νικητή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Προμηθεύς ESPDint παρέχει επίσης 
διαλειτουργικότητα με την υπηρεσία e-Certis - ένα εργαλείο αντιστοίχισης που χρησιμοποιείται για να 
ταυτοποιήσει και να συγκρίνει πιστοποιητικά που ζητούνται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων στην ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλόλητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. 
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης 
όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο 
ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και 
έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που 
απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον Οκτώβριο του 
2018 το ΕΕΕΣ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει τη δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (Promitheus ESPDint) για αγοραστές, 
υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε 
ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευτεί 
ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά. 

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, 
απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η 
σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 
Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF και XML, αναρτάται για την διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση 
τους.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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