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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

090165560

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πανεπιστημίου 25-27

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 64

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

210 3338902

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.varela@minfin.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ελένη Βαρελά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://greece20.gov.gr

1.1.1

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών και ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), συστάθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’
(άρθρα 270 επ.) του ν. 4738/2020 για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Ανάκαμψης «NextGeneration EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και
Σταθερότητας (Recovery&ResilienceFacility - Ταμείο Ανάκαμψης).
1.1.2

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο συντονισμός της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΕΣΑΑ), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του, και ειδικότερα η
παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού της, η Αναθέτουσα Αρχή ασκεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
(1) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων
που θα χρηματοδοτηθούν στην Ελλάδα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει
κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών αυτών.
(2) Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά
όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων
και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
(3) Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά
όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
(4) Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα
αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(5)
(6)

(7)
(8)

1.1.3

Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.
Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις εργασίας, σε περιοδική βάση, μεταξύ του Υπουργού
Οικονομικών αρμόδιου για την Υπηρεσία Συντονισμού και του Διοικητή της Υπηρεσίας Συντονισμού,
καθώς και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης μόνο για θέματα
μεταρρυθμίσεων, με εκπροσώπους των Υπουργείων Ευθύνης, για την πρόοδο των Δράσεων και Έργων
του ΤΑΑ, την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που
ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αρμόδια
Υπουργεία και τους Φορείς υλοποίησης.
Καταρτίζει Στρατηγική Δημοσιότητας, υλοποιεί εκστρατείες επικοινωνίας για το ΕΣΑΑ, μεριμνά για τη
συμμόρφωση των Φορέων Υλοποίησης, καθώς επίσης τον συντονισμό και την παρακολούθηση
αυτών προς τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΤΑΑ και την εν γένει προβολή της
ενωσιακής χρηματοδότησης που παρέχεται σε Δράσεις και Έργα του ΕΣΑΑ.
Στοιχεία Επικοινωνίας

(1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
(2) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
(3) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες απότην προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL): www.greece20.gov.gr.

1.2
1.2.1

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος Διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με το άρθρο 39 του
αυτού νόμου.
1.2.2

Χρηματοδότηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή
(«εκτελεστικές συμβάσεις») είναι η Αναθέτουσα Αρχή, με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
NextGenerationEU. Η χρηματοδότηση της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι εγγεγραμμένη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρ. ΣΑΤΑ: 051 -SUB3. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (ΑΔΑ:
Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ).

1.3
1.3.1

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας,
πληροφόρησης και προβολής, με σκοπό την υποστήριξη της ΕΥΣΤΑ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
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της, για την προβολή των έργων και δράσεων του ΕΣΑΑ και της χρηματοδότησης που παρέχεται στα έργα
και τις δράσεις αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότηταςτης ΕΕ.
Η ΕΥΣΤΑ έχει καταρτίσει Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, η οποία αποτελεί μέρος του
εγκεκριμένου ΕΣΑΑ με κεντρικό στόχο την παροχή συνεκτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης για την
επίτευξη αναγνωρισιμότητας σε πολλαπλά ακροατήρια σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της
ευρείας διάδοσης ευκαιριών χρηματοδότησης στους πιθανούς αποδέκτες.Το πλήρες κείμενο της
Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσιότητας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://
https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita
Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο αφορά στην υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας
μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΣΤΑ προκειμένουαυτή να:
(1) Υλοποιεί καμπάνιες ή και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο συνόλου ΕΣΑΑ όσο
και σε επίπεδο πυλώνα / δράσης / έργου αυτού, κατά περίπτωση, και σε συνεργασία με τα
Υπουργεία Ευθύνης και τους Φορείς υλοποίησης για τη διασφάλιση συνεργειών και
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
(2) Συντονίζει και υποστηρίζει τους Φορείς υλοποίησης, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
δράσεις επικοινωνίας και μεριμνά για την παρακολούθηση και συμμόρφωση αυτών με τις
απαιτήσεις επικοινωνίας, τις οποίες θέτει η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ και η εν γένει
προβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(3) Διατηρεί και διαχειρίζεται τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο για το ΕΣΑΑ www.greece20.gov.gr, στον
οποίο είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το ΕΣΑΑ, τα έργα και τις δράσεις
του, όπως ενδεικτικά προσκλήσεις, διαδικασίες διαχείρισης, δελτία τύπου κ.α. Επιπλέον, διατηρεί
και διαχειρίζεται τους επίσημους λογαριασμούς του ΕΣΑΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι
οποίοι πρόκειται, έως την σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο να τεθούν σε λειτουργία.
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
διαρθρώνεται στις ακόλουθες ομάδες υπηρεσιών:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών
σχεδίων δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της
στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΣΑΑ.
2. Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
3. Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και
ενημερωτικού υλικού.
4. Σχεδιασμός (media plan) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά,
τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ.
5. Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων .
6. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
7. Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις αρμοδιότητες
επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο, της παρούσας διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):





79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

A∆AΜ: 22PROC010242084





79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

1.3.2

Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, της
συμπληρωματικότητας και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Προσφορές γίνονται
αποδεκτές μόνον για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων υπηρεσιών.
1.3.3

Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με
πέντε (5) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των ζητούμενων
ομάδων υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να
συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο
οικονομικούς φορείς).
1.3.4

Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο
πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, καθ’όλη τη διάρκειά της, ανέρχεται, κατ’ανώτατο όριο στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων Eυρώ (1.800.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
H συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων Ευρώ (2.232.000,00€).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, ως δικαίωμα προαίρεσης, τη δυνατότητα με μονομερή δήλωσή της, κατά την
απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της συμφωνίαςπλαίσιο, λόγω τροποποίησης/επαύξησης των ζητούμενων υπηρεσιών, υπό τους όρους της μεταξύ τους
συμφωνίας-πλαίσιο και κατά τη διάρκεια αυτής, κατά ποσοστό έως 30% της εκτιμώμενης αξίας της
συμφωνίας-πλαίσιο.
Κατόπιν αυτών, η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, διαμορφώνεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (1.800.000 + 540.000 = 2.340.000€), μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (2.340.000 + 561.600 = 2.901.600.€).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική, και προέκυψε
αντικειμενικά λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη εγκεκριμένη χρηματοδότηση του σχετικού υποέργου, το
εκτιμώμενο πλήθος και είδος των ενεργειών επικοινωνίας και προβολής που αναμένεται να υλοποιηθούν
κατά την εξέλιξη του ΕΣΑΑ, συναρτήσει του συνολικού αριθμού των δράσεων/έργων που πρόκειται να
χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΑΑ, καθώς και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΣΑΑ.
Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς
στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα
ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει
συμφωνία-πλαίσιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.1 της παρούσας.
1.3.5

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής.
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Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της
συμφωνίας-πλαίσιο, σε καμία όμως περίπτωση η διάρκεια των εκτελεστικών δεν δύναται να υπερβαίνει την
κατά νόμο ημερομηνία κατάργησης της ΕΥΣΤΑ.
1.3.6

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5.1.1.
της παρούσας.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεσητης συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,



του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,



του ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337,



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



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συβάσεων και λοιπές
διατάξεις»,



του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».



του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,



της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας
με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075).
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της με αρ. 64233/08-06-2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με
θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β’ 2453),



της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),



της υπ’αριθμ. 63446/31.05.2021 (B’ 2338/02.06.2021)Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,



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



του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ,



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



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



της παρ. Ζ του ν. 4152/2013(Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4727/2020 (Α’184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,



του π.δ. 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,



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



του ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15,



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



του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,



του ν. 4624/2019 (Α’ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”,



του ν. 2328/1995 (Α’ 159) «Νομικό καθεστώς ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας,
ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρο 12 αυτού, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 παρ. 1 του ν. 4764/2020»,



του π.δ. 261/1997 (Α’186) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις των άρθρο 77-80 του ν. 4864/2021και ισχύει,
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του ν. 3688/2008 «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 163) και
ειδικότερα το άρθρο 12 αυτούπου αφορά στην πιστοποίησης επιχειρήσεων παροχής διαφημιστικών
υπηρεσιών,



Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 50 της 22-12-2015 Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων,



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



του ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»), και
ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε’ («Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “NextGeneration EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου
Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery&ResilienceFacility - Ταμείο Ανάκαμψης»), άρθρα 270 επ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,



του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),



του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1),



της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST
10152/21 ADD 1),



του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135),



της υπ’ αριθ. 119126/EΞ2021 (Β’4498/29-9-2021) υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,



του εγκεκριμένου Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,



της υπ’αριθ. 151021/29-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΟΕΗ-ΥΗΖ) (ΑΔΑΜ: 22REQ010209956 2022-03-15) Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB3. Πληροφόρηση και
Δημοσιότητα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150135) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά του
συνημμένου σε αυτή υπ’ αριθ. 140521 ΕΞ 2021/09.11.2021 Τεχνικού Δελτίου Έργου,



της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 137363/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010216765 2022-0316) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑTA 051 μεταξύ άλλων και των προαναφερόμενων έργων με τα
αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής,



της υπ’αριθ. 36368 ΕΞ 2022/17.03.2022 (ΑΔΑ: ΡΒΡΘΗ-4ΓΜ) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και των
όρων της διακήρυξης αυτού.
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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/04/2022 και ώρα 13.00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

1.6
1.6.1

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/03/2022 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. Αναφοράς: ENOTICES-ECAS_n007vj2v/2022-039969).
1.6.2

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 157628.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης,όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.greece20.gov.gr.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
(1)

τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

(2)

δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, και

(3)

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο είναι τα ακόλουθα:






η με αρ. αναφοράς ENOTICES-ECAS_n007vj2v/2022-039969/17-03-2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, με
την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο και
των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή 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:
(1)

όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την υποβολήτων προσφορών,

(2)

όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα
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με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και
στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 8.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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.
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Υπόδειγμα των εγγυητικών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξης υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
της παρούσας.
2.1.6

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση
που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας.

2.2
2.2.1

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής

(1)
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
(1)

κράτος-μέλος της Ένωσης,

(2)

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

(3)

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

(4)

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
(2)
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
(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

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
(1)
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
(1) 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),
(2) 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 παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
(3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 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 (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
(6) 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 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:


στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,



στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,



στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,



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

Εάν στις ως άνω υποπερ. (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)

Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
(3)
Κατ' εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις περ. α
και β΄ της παρ.2.3, 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
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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.
(4)
Αποκλείετα ιαπό τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(1) 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,
(2) 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,
(3) 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,
(4) 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,
(5) 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,
(6) 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,
(7) 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 4.2 της παρούσας,
(8) 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,
(9) 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 υποπερ. (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός
(5)
Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
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του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που
υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου
νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε
ανώνυμη εταιρεία.Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β)
οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investmentfirms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση
ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες
αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
(6)
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
(7)
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περ.(1)και (4),
εκτός της υποπερ. β’,του παρόντος άρθρου2.3, 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 (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της
συμφωνίας-πλαίσιο. 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.
(8)
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
(9)
Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.
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3
3.1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
απαιτείται να ασκούν κύρια δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, ήτοι
υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα
μέλη της ένωσης.

3.2

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
των τριών τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021) ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό των επτακοσίων είκοσι
χιλιάδων Ευρώ (720.000 Ευρώ).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας
για όσες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων
του.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από
όλα τα μέλη της ένωσης.

3.3

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Να έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της
προσφοράς τους, τουλάχιστον δύο (2) έργα επικοινωνίας σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που
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σχετίζονται με την προβολή υπηρεσιών ή/και την εταιρική επικοινωνία, και τα οποία θα πρέπει σωρευτικά
να καλύπτουν τα ακόλουθα αντικείμενα:
i) το σχεδιασμό και την κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (communication
action plan),
ii) το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλάνου μέσων (media plan), σε τηλεόραση ή/και ραδιόφωνο,
iii) τον δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, ενδεικτικά οπτικοακουστικό
υλικό (π.χ. βίντεο για τηλεόραση ή για διαδίκτυο), έντυπο υλικό (π.χ. έντυπο ή μακέτα για καταχώριση στον
τύπο) και ηλεκτρονικό υλικό (π.χ. ηλεκτρονική καταχώρηση στο διαδίκτυο),
iv) τη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής για ψηφιακά μέσα, και την υλοποίηση διαφημιστικού
πλάνου για το διαδίκτυο ή/και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα της αμοιβής των παραπάνω υπηρεσιών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι
ίσο με 200.000 Ευρώ. Η αξία της μίας τουλάχιστον σύμβασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 60.000
ευρώ.
Β) Να διαθέτουν ομάδα έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της
παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω
στελέχη:
Ομάδα Α: Ομάδα Έργου για την Υλοποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο
Αρ.
α/α Κατηγορία
Τίτλος σπουδών
Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία
Ατόμων
Ανώτατης
 10ετής
αποδεδειγμένη
επαγγελματική
Υπεύθυνος
εκπαίδευσης και
εμπειρία
ως
Υπεύθυνος
διαχείρισης
έργων
1 Έργου (Project
1
μεταπτυχιακός
επικοινωνίας,δημοσιότητας και προβολής
Manager)
τίτλος σπουδών
(Project Manager).
Αναπληρωτής
 5 ετής αποδεδειγμένη επαγγελματική
Ανώτατης
2
Υπεύθυνος
1
εμπειρία ως υπεύθυνος διαχείρισης έργων
εκπαίδευσης
Έργου
επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής.
Υπεύθυνος
 10ετής
αποδεδειγμένη
εμπειρία
σε
Ανώτερης
3 Δημιουργικού
1
δημιουργικές εργασίες και στο σχεδιασμό /
Εκπαίδευσης
παραγωγή υλικού επικοινωνίας.
 5ετής
αποδεδειγμένη
εμπειρία
σε
Ανώτερης
γραφιστικές εργασίες και σχεδιασμό /
4
Γραφίστας
1
Εκπαίδευσης
παραγωγή
οπτικοακουστικού
υλικού
επικοινωνίας.
 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην
Copywriter
Ανώτερης
δημιουργία πρωτότυπου και πειστικού
5
1
Εκπαίδευσης
περιεχομένου στο πλαίσιο επικοινωνιακών ή
διαφημιστικών ενεργειών.
Υπεύθυνος
 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στον
ψηφιακής
σχεδιασμό, τη στρατηγική και τη διαχείριση
στρατηγικής &
Ανώτερης
6
1
παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
Μέσων
Εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης
κοινωνικής
διαφημιστικού πλάνου σε αυτά.
δικτύωσης
Υπεύθυνος
Ανώτατης
 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην
7
δημοσίων
1
εκπαίδευσης
υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων.
σχέσεων
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8

Στελέχη
Υποστήριξης

2

Ανώτατης, Ανώτερης

ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

5ετής εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη
παροχής υπηρεσιών σε έργα επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ελάχιστο συνολικό πλήθος των στελεχών που θα αποτελούν την ομάδα έργου
ανέρχεται σε εννέα (9) άτομα. Επισημαίνεται ότι στην πρόσκληση για την ανάθεση κάθε εκτελεστικής
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά πρόσθετα στελέχη, ακόμη και συγκεκριμένων ειδικοτήτων,
ανάλογα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου ή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
της εκτελεστικής σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα μπορεί να ορίζει στελέχη για την κάλυψη των ειδικότερων απαιτήσεων της εκάστοτε
εκτελεστικής σύμβασης, τα οποία μπορεί να είναι μέλη εξ’ όσων συμπεριέλαβε στην προσφορά του για τη
συμφωνία-πλαίσιο, αλλά και άλλα με τα ειδικότερα προσόντα που εξειδικεύονται στις σχετικές
Προσκλήσεις.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

3.4

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009
«Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» και να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε
ισχύ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό (άρθρο 12 παρ. 2 I του
Ν. 3688/2008 (Α΄ 163).
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την
ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένο
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς) και να είναι αυτό που
θα υλοποιήσει τις διαφημιστικές δράσεις.

3.5

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων- Υπεργολαβία

3.5.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 3.2 της παρούσας) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(της παραγράφου 3.3 της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
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μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
3.5.2 Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.3 της
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.3. Επισημαίνεται, ότι το ακριβές ποσοστό
υπεργολαβίας θα προκύπτει στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς
δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παραγράφου 4.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 3.5.1 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
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 4.1 και 4.2 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.3 της
παρούσας. Η παράλειψη δήλωσης ποσοστού υπεργολαβίας στην προσφορά του οικονομικού φορέα στο
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, δεν συνιστά λόγο
αποκλεισμού, καθώς το ακριβές ποσοστό υπεργολαβίας θα καθορίζεται στο πλαίσιο εκάστης εκτελεστικής
σύμβασης.
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.

4.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 3.1, 3.2,
3.3 και 3.4της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 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.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ, ή στη συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.3 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 2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

4.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2
και 7.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

4.3

Αποδεικτικά μέσα για το άρθρο 2.3 2.3 (λόγοι αποκλεισμού)

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 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 2.3.1 και 2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.3.4,
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.1 και
2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
(α) Για την παράγραφο 1 του άρθρου 2.3, 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,
(β)Για την παράγραφο 2 του άρθρου 2.3, 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 αποδεικτικό ενημερότητας
εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπου
απαιτείται, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
iii) 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.
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(γ) Για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2.3, 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 4 του άρθρου 2.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο αυτή λόγοι
αποκλεισμού.
(ε) Για την παράγραφο 9 του άρθρου 2.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
(στ) Για την παράγραφο 5 του άρθρου 2.3, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου
συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία.
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν
σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
τους είναι ονομαστικές.
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ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. -Ειδικά για τις περιπτώσειςεξαίρεσης από
την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, της παρ. .2.3.5 της παρούσας, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την
περ. α) της παραγράφου 2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική
του προσωρινούαναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που
ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.5.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο
7.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65
του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.
3310/2005.
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4.4

Αποδεικτικά μέσα για το άρθρο 3.1 (επαγγελματική δραστηριότητα)

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 3.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 3.1 (απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

4.5

Αποδεικτικά μέσα για το άρθρο 3.2 (οικονομική επάρκεια)

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 3.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων
χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση
ισολογισμού, ή σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού της
τελευταίας χρήσης, τότε υποβάλλεται αντίγραφο του οριστικού εντύπου Ε3, στη μεν πρώτη περίπτωση για
τις τρεις τελευταίες χρήσεις, στη δε δεύτερη περίπτωση για την τελευταία χρήση, συνοδευόμενο από
Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του για τις τρεις τελευταίες χρήσεις ή
για την τελευταία χρήση, αντίστοιχα.
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα,
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για
το εν λόγω χρονικό διάστημα.
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.

4.6

Αποδεικτικά μέσα για το άρθρο 3.3 (τεχνική ικανότητα)

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 3.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:
Α) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των ζητούμενων έργων, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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α/α

Τίτλος της
σύμβασης

Συμβατική
Αξία

Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης

Δημόσιος/Ιδιώτης
Παραλήπτης

% συμμετοχής
στον
προϋπολογισμό
του έργου

Περιγραφή
αντικειμένου
που
εκτέλεσε ο
υποψήφιος

Στοιχείο
Τεκμηρίωσης

1
2
…..
Σε περίπτωση που ο πελάτης/παραλήπτης είναι δημόσιος φορέας υποβάλλεται ως στοιχείο τεκμηρίωσης
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της σύμβασης ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, εκδοθέντα
από την αρμόδια δημόσια αρχή και, αν τούτο δεν είναι εφικτό, υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους της
αδυναμίας και προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων, τιμολογίων και αποδεικτικών στοιχείων των
πληρωμών.
Σε περίπτωση που ο πελάτης/παραλήπτης είναι ιδιώτης, υποβάλλεται βεβαίωση του ιδιώτη για την
εκτέλεση του έργου, από την οποία να προκύπτει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου ή
αντίγραφα των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών.
Β) Πίνακα των στελεχών που συγκροτούν την προτεινόμενη ομάδα έργου και καλύπτουν τις απαιτήσεις
τεχνικής ικανότητας που αναφέρεται ανωτέρω σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
α/α

Ονοματεπώνυμο
μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην
Ομάδα
Έργου

Σχέση με
οικονομικό
φορέα*

Ίδρυμα
απόκτησης
πτυχίου &
έτος
αποφοίτησης

Έτη ΕμπειρίαςΤομέας
Εξειδίκευσης

Τεκμηρίωση
Εμπειρίας

1
2
…..
*
1. Εξωτερικός συνεργάτης
2. Στέλεχος υπεργολάβου.
3. Εξαρτημένη σχέση εργασίας, μισθωτός.

Γ) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των στελεχών της Ομάδας έργου, βάσει του Υποδείγματος στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης Ομάδας Έργου,
συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του
βιογραφικού σημειώματος τους, καθώς επίσης απλά αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα Β) και τα αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να καταθέσει α) δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών
συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή/και β) ΑΠΔ ή κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας
Πίνακα Προσωπικού για τους μισθωτούς-μέλη της Ομάδας Έργου (τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας
περί προσωπικών δεδομένων).
Επισημαίνεται, ότι εάν μέλη της ομάδας έργου, είναι εξωτερικοί συνεργάτες στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων, έχει εφαρμογή το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 κι επομένως κατά την υποβολή των
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προσφορών συνυποβάλλονται χωριστά ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από έναν έκαστο
εξωτερικό συνεργάτη. Περαιτέρω, οι εξωτερικοί συνεργάτες θεωρούνται υπεργολάβοι του υποψηφίου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω
κριτήριο αρκεί να πληρούται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

4.7

Αποδεικτικά μέσα για το άρθρο 3.4 (διασφάλιση ποιότητας)

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

4.8
4.8.1

Λοιπά αποδεικτικά μέσα
Σύσταση και εκπροσώπηση

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 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 απόφασηπρακτικό 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.
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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.
4.8.2

Επαγγελματικοί κατάλογοι

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β του άρθρου 4.3.

4.9

Αποδεικτικά μέσα ενώσεων οικονομικών φορέων

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. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νόμιμων
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
(1) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
(2) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
(3) τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας,
(4) το Συντονιστή της Ένωσης,
(5) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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4.10 Αποδεικτικά μέσα για τη στήριξη σε ικανότητες τρίτων
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με το άρθρο 3.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο
(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική
αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που
θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση
αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
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 (βλ.
και 3.5.2. ανωτέρω).
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.Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που συντάσσονται από τους
υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπογράφονται ψηφιακά με βάση το οικείο κανονιστικό
πλαίσιο.
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5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

5.1.1

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ1 Κατανόηση αντικειμένου Επάρκεια και σαφήνεια της προσφοράς ως προς την
της συμφωνίας – πλαίσιο και κατανόηση του αντικειμένου, των στόχων και των
ειδικών απαιτήσεων αυτής. ειδικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων της
συμφωνίας-πλαίσιο,
αναγνώριση
κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας και εντοπισμός ενδεχόμενων
προβλημάτων / κινδύνων και προτάσεις
αντιμετώπισής τους.
Κ2 Μεθοδολογία
υλοποίησης, ποιότητα
υπηρεσιών

Κ3 Οργάνωση της παροχής
των υπηρεσιών και του
συστήματος λειτουργίας και
διοίκησης της Ομάδας
Έργου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10%

 Ποιότητα, συνάφεια, δημιουργικότητα και
οικονομική αποδοτικότητα της προτεινόμενης
μεθοδολογίας για την παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών σχετικά με:
i) την προσέγγιση για την προετοιμασία
οποιασδήποτε επικοινωνιακής ενέργειας/
εκστρατείας
(ανάλυση,
σχεδιασμός,
τμηματοποίηση κοινών-στόχων, στοχοθεσία,
δημιουργία concept, επιλογή κατάλληλων
ενεργειών επικοινωνίας κλπ),
ii) την παραγωγή περιεχομένου,
iii) τη στρατηγική διάδοσης,
 Προσδιορισμός μηχανισμού παρακολούθησης
βασικών δεικτών επίδοσης (Key Performance
Indicators) και την αξιοποίηση των στοιχείων
παρακολούθησης για την βελτιστοποίηση της
επίδοσης και του αντίκτυπου εκάστης
επικοινωνιακής ενέργειας.

40%

 Καταλληλότητα και επάρκεια του συστήματος
συντονισμού και διοίκησης της Ομάδας Έργου
σε σχέση με το αντικείμενο, τις απαιτήσεις και
τα χρονικά πλαίσια του ΕΣΑΑ.
 Βαθμός της συνοχής της προτεινόμενης Ομάδας
Έργου, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις
συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των
στελεχών της ομάδας και την έκταση
προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών
της ομάδας.
 Διασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας και
επικοινωνίας της Ομάδας ‘Εργου με τα αρμόδια

20%
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στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό τον
αποτελεσματικό συντονισμό και τη ροή
πληροφοριών μεταξύ του συμβαλλόμενου και
της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και με τους
λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του έργου.
Κ4 Μελέτη Περίπτωσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Γ)

 Η καθαρότητα των στόχων, η σαφήνεια και η
επαρκής τεκμηρίωση του επικοινωνιακού
μείγματος που θα προταθεί.
 Η σύνδεση της πρότασης με τις προτεραιότητες
του Ταμείου Ανάκαμψης και ανάδειξη της
συμβολής των έργων στην επίτευξή τους.
 Η ομοιογένεια και η συνέργεια των
προτεινόμενων ενεργειών.
 Η χρήση ενιαίων εικαστικών, ρητορικών
στοιχείων και μηνυμάτων.
 Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και
οικονομική πραγματικότητα της χώρας.
 Η σχέση κόστους – ποιότητας της πρότασης.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

5.1.2

30%

100%

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν, όπου
U = η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς
σ = ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας εκάστου Κ (κριτήριο)
Κ= κριτήριο
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Τελική αξιολόγηση - κατάταξη
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi = 80 * (Βi / Bmax) + 20 * (Kmin/Ki)
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όπου:
Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Bi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
iKmin: Το συνολικό συγκριτικό (βλ. Παράρτημα IV) κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ
Ki: Το συνολικό συγκριτικό βλ. Παράρτημα IV) κόστος της Προσφοράς i, χωρίς ΦΠΑ
Λi: Τελική βαθμολογία της Προσφοράς i, η οποία στρογγυλοποιείται σε 2 δεκαδικά ψηφία.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής είναι η
προσφορά με το μεγαλύτερο Λi. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το
μεγαλύτερο Βi (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi,
Βi) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.
5.1.3

Κριτήριο ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων

Οι συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο («εκτελεστικές συμβάσεις») ανατίθενται σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο. Ειδικότερα:
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται μετά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών
φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία-πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.
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6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα
Τεχνικής Προσφοράς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, για τις προς ανάθεση
υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα, αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
6.1.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 αυτού και στην, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσαμε αρ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της ως άνω
υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(1)

έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η
τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
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(2)

έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους
στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών
(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται
να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση
των στοιχείων σε αυτόν]
Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις,
α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,
β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
γ) είτε του άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
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Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, η αναθέτουσα αρχή δύνανται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
6.1.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

6.1.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και 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.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωση του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό
το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό
στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται, σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 6.1.2 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. Επισημαίνεται, ότι έγγραφα εξωτερικών
συνεργατών ή τρίτων στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος ή υπεργολάβων, σε περίπτωση
που δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή, γίνονται δεκτά και με θεωρηση του γνησίου της υπογραφής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ένατο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.
6.1.3.2 Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα
Τεχνικής Προσφοράς) και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
6.1.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης
Η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ, ανά ανθρωπομήνα κατηγορίας στελεχών και
αποτελεί τη μέγιστη προσφερόμενη τιμή κατά το στάδιο ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι μέγιστες προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
6.1.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
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, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
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αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς,
για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους,
οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
6.1.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
(1)

η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 6.1.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 6.1.2 (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 6.1.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς),6.1.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 7.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 7.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

(2)

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 με το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 7.1.1 της παρούσας διακήρυξης,

(3)

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 7.1.1της παρούσας και τα άρθρα102 και 103 του ν. 4412/2016,

(4)

η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

(5)

η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου2.3 παρ. (4) περ. (3) (περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.

(6)

η οποία είναι υπό αίρεση,

(7)

ηοποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

(8)

για την οποία ο προσφέρων δεν παρείχε, 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,

(9)

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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(10)

η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις προδιαγραφές της συμφωνίας-πλαίσιο,
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,

(11) 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,
(12) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίστηκαν από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74 του ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής,
(13) εάν κατά τον έλεγχο των 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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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

7.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την
19/04/2022 και ώρα 11.00.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
7.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται
η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα .
Ειδικότερα:
Α) η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, καταρχάς, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν
συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 5.1.1 και 5.1.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι
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προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.4 της
παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων, που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων (του/των οικονομικού/κών
φορέα/ων, που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο).
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μεσώ της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράςη αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η
αναθέτουσααρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον/τους πρώτο/ους σε κατάταξη προσφέροντα/ντες, στον/ους οποίον/ους
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός/οί ανάδοχος/οι»), να υποβάλει/ουν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και στην παρ. 7.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης
για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 7.4 της παρούσας.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγήσύμφωνα με το άρθρο 7.4 της παρούσας.

7.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στον/ους
οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους»), και τους καλεί να
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υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτούς, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.2 έως 4.10 της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.3 της διακήρυξης, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 3.1 έως 3.5 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 6.1.2 της παρούσας.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/χους να προσκομίσει/ουν τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει/ουν τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει/ουν διευκρινήσεις με την
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι δύναται να υποβάλει/ουν αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της
ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο/Οι
προσωρινός/οί ανάδοχος/οι μπορεί/ούν να αξιοποιεί/ούν 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 αναδόχουκαι 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 με βάση την ανωτέρω διαδικασία, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 έως
3.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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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 2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 – 3.5 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 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.

7.3

Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού/ών
αναδόχου/ων, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, 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, μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και, επιπλέον, αναρτά
τα δικαιολογητικά του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι, υποβάλλει/ουν, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό.Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους
ανάδοχο/ους, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,
να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο, θέτοντάς του/τους
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η συμφωνίαπλαίσιο θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου
στον/στους ανάδοχο/ους.
Πριν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο υποβάλλεται η Υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται/ονται
έκπτωτος/οι, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 7.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει
αποζημίωση, 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/οι ανάδοχος/οι δικαιούται/νται να απέχει/ουν από την υπογραφή του συμφωνητικού, καθώς και να
αναζητήσει/ουν αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

7.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ./τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποίηση του οικείου θεσμικού πλαισίου, που αφορά την άσκηση και
διαδικασία εξέτασης προδικαστικής προσφυγής, κατισχύει του παρόντος στα πλαίσια εφαρμογής του
διαχρονικού δικαίου.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών . Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου
έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι

A∆AΜ: 22PROC010242084

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για
την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

7.5

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 του Διαγωνισμού, 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.
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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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8

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

8.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

8.1.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000 €) Ευρώ.
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
συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξηςκαι τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.
Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 8.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
συμφωνίας-πλαίσιο, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της
ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
8.1.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων

Για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο απαιτείται η παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης και κατατίθεται μέχρι
και την υπογραφή του συμφωνητικού.
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
συμφωνίας-πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής 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 εκτελεστικής σύμβασης, 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, εκτός ΦΠΑ 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.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

8.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

8.3

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

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 του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή, να αναθέτουν μέσω
αυτής, υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και περιεχομένου.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι
συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη ανάθεσης του
συνόλου των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη.
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
κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

8.4

Υπεργολαβία

Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 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.
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Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής 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.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 4.3 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 (βλ. και αρθ. 3.5.2. ανωτέρω). 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.

8.5

Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιοκατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο 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.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί ως δικαίωμα προαίρεσης, τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της, να
τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της συμφωνίας-πλαίσιο, λόγω τροποποίησης/επαύξησης των
αντίστοιχων υπηρεσιών κατά ποσοστό έως 30% της εκτιμώμενης αξίας αυτής κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3.4 της παρούσας.

8.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
(1)

η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,

(2)

ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του άρθρου 2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,

(3)

η συμφωνία-πλαίσιο 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,

(4)

ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.3.1 της παρούσας,
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(5)

ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος
ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

8.7

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της τεθείσας
προθεσμίας.
β) αν δεν καταθέσει προσφορά σε νέο διαγωνισμό για τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης, μετά από
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής περί μη κήρυξης εκπτώτου.
γ) κηρυχθεί έκπτωτος από εκτελεστική σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής,
ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

9.1

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε με την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών,
είτε με τμηματικές καταβολές, όπως θα οριστεί ειδικότερα στους όρους που θα περιληφθούν στην
εκτελεστική σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικότερο αντικείμενο και τον προϋπολογισμό αυτής.
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.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(1)

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

(2)

Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

(3)

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

9.2

Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται σε
κάθε εκτελεστική σύμβαση.
Οι συμβατικές προθεσμίεςπαροχής τωνυπηρεσιών μπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη της αρχικής
συμβατικής προθεσμίας χρόνου.
Εάν λήξει η συμβατικήπροθεσμία παροχής των υπηρεσιών, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

9.3

Παραλαβή υπηρεσιών και παραδοτέων

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
219 ν. 4412/2016 και σε κάθε εκτελεστική σύμβαση.
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9.4

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτοςαπό την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα, πλήρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις
του αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών του.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
(1)

Η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

(2)

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
(1)

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών
συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

9.5

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποίηση του οικείου θεσμικού πλαισίου, κατισχύει του παρόντος στα
πλαίσια εφαρμογής του διαχρονικού δικαίου.

9.6

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,
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στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10.1 Όροι διενέργειας νέου διαγωνισμού
Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα
με τις ανάγκες της, θα καλεί τους οικονομικούς φορείς που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνίαπλαίσιο, κατά το άρθρο 39 παρ. 6 του ν. 4412/2016, να υποβάλλουν, πλήρεις και εξατομικευμένες κλειστές
προσφορές για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που θα ορίζονται σε κάθε εκτελεστική σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή διαμορφώνει με βάση τις ανάγκες της τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα αναθέσει, οι
οποίες θα αφορούν υπηρεσίες κάποιων εκ των ομάδων εργασιών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι
της παρούσας ή/και συνδυασμό αυτών. Η εκτιμώμενη αξία, το επακριβές αντικείμενο και τυχόν
ιδιαιτερότητες αυτού, καθώς και η διάρκεια κάθε εκτελεστικής σύμβασης δεν είναι γνωστά εκ των
προτέρων, αλλά θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση που θα απευθύνεται προς τους οικονομικούς φορείς
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία-πλαίσιο για την υποβολή της προσφοράς τους για την
ανάθεση της συγκεκριμένης κάθε φορά εκτελεστικής σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει την
συμφωνία πλαίσιο, οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται στην Πρόσκληση,
ηλεκτρονικά, νέα κλειστή τεχνική και οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα προσδιορίζονταιστην Πρόσκληση.
Στην πρόσκληση θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων,:
-

Το ακριβές περιεχόμενο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Αναλυτική περιγραφή του προς ανάθεση φυσικού αντικειμένου και εξειδίκευση – οριστικοποίηση
των αναμενόμενων παραδοτέων, ή/και η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται από την ομάδα έργου για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου, ή τυχόν πρόσθετος αριθμός στελεχών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες αυτού.
Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης και η σχετική τους βαρύτητα για κάθε εκτελεστική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος θα μπορεί να ορίζει στελέχη για την κάλυψη των ειδικότερων απαιτήσεων της εκάστοτε
εκτελεστικής, τα οποία μπορεί να είναι μέλη εξ’ όσων συμπεριέλαβε στην προσφορά του για τη συμφωνία
- πλαίσιο αλλά και άλλα με τα ειδικότερα προσόντα που εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις.
Αν κάποιος οικονομικός φορέας που προσκλήθηκε δεν υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο, υπό τους όρους του άρθρου 8.7 της παρούσας. Στην ανωτέρω περίπτωση
καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός οικονομικού φορέα, η
διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής
σύμβασης με τον μειοδότη.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς
για λόγους ανωτέρας βίας ή μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά τους όρους
του άρθρου 8.7 β) της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλει πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή
η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον οικονομικό φορέα.
Κριτήριο ανάθεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.1.3 της
παρούσας. Στην Πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς θα καθορίζονται τα ειδικότερα

A∆AΜ: 22PROC010242084

κριτήρια ανάθεσης και η σχετική στάθμισή τους καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής και
της οικονομικής προσφοράς.
Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για την ανάθεση
εκάστης εκτελεστικής σύμβασης θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση που θα απευθύνεται σε αυτούς και θα
διαμορφώνεται επί τη βάσει:
α) των μέγιστων τιμών που έχουν δοθεί με την οικονομική τους προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας
διαδικασίας για τη συμμετοχή τους στη συμφωνία-πλαίσιο,
β) εφόσον απαιτείται, των τιμών που αφορούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προμήθειες που δεν έχουν
συμπεριληφθεί στην οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στη
συμφωνία-πλαίσιο, αλλά κρίνονται αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθενται με κάθε
εκτελεστική σύμβαση και θα ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση για την ανάθεση της εκτελεστικής,
γ) εφόσον απαιτείται, τυχόν πρόσθετων δαπανών, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες που
παρέχονται από τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο
της εκτελεστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία των δαπανών αυτών, δεν περιλαμβάνεται
το κόστος υπηρεσιών μετάδοσης σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και το κόστος καταχώρησης σε έντυπα και
διαδικτυακά μέσα (εξαιρουμένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), το οποίο καλύπτεται αποκλειστικά
από την αναθέτουσα αρχή.

10.2 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, την
υπ’αριθ. 64233/08-06-2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
με την προσφορά τους α) (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά»
και β) (υπο) φάκελο με νέα οικονομική προσφορά.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται από τον
οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ
56902/215, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι οικονομικοί φορείς καλούνται να
αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα
της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική
προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προμηθευτής επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.
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Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή εκάστου οικονομικού φορέα για τα συμβατικά είδη στις επιμέρους
εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει ο
οικονομικός φορέας στη συμφωνία-πλαίσιο.

10.3 Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των
προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών του ν. 4412/2016.

10.4 Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, ο υποψήφιος
ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω
ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου
82 του Ν.4412/16.

10.5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 7.2 («Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου») της παρούσας
διακήρυξης.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσειςi), ii), iii) του άρθρου 7.2 της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας
πλαίσιο του προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση ματαιώνεται.
Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη
συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

10.6 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους του προσφέροντες. Στην απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον προμηθευτή
με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

10.7 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης
Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
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(1)

Παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες και παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα εμπρόθεσμα, πλήρως και
προσηκόντως.

(2)

Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) όλες οι υπηρεσίες και παραδόθηκαν όλα τα
παραδοτέα.

(3)

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.

(4)

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.
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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
11.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) συστάθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε
«Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης
«NextGeneration EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)»,
άρθρα 270 επ., του ν. 4738/2020, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, η ΕΥΣΤΑ είναι αρμόδια για
την υποστήριξη και τον συντονισμό της προετοιμασίας και υποβολής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/241. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, η ΕΥΣΤΑ
είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης
των δράσεων και έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για την παροχή
κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών αυτών.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ΕΣΑΑ), εγκρίθηκε με την από 13 Ιουλίου 2021
εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1). Το ΕΣΑΑ
περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες: (1) Πράσινη Μετάβαση,
(2) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (3) Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή, (4) Ιδιωτικές Επενδύσεις
και Μετασχηματισμός της Οικονομίας. Οι δράσεις του ΕΣΑΑ αφορούν ιδίως τους τομείς περιβάλλοντος,
ενέργειας, ψηφιακής διακυβέρνησης, υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγροτικής
ανάπτυξης και τροφίμων, κοινωνικής πολιτικής και εργασίας, τουρισμού, πολιτισμού, υποδομών και
μεταφορών.
Οι συνολικοί πόροι που συγκεντρώνει το «Ελλάδα 2.0» ανέρχονται σε 31,16 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων το
ποσό των 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) αποτελούν ευρωπαϊκούς
πόρους. Η κατανομή των πόρων του Ταμείου είναι σαφώς εμπροσθοβαρής και πάνω από το 80% των
συνολικών δαπανών που σχετίζονται με το ΕΣΑΑ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως το 2024.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πλήρες κείμενο του ΕΣΑΑ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο
https://greece20.gov.gr .
Περαιτέρω, στην ΕΥΣΤΑ υπάγονται και ο συντονισμός και η παρακολούθηση των συναπτόμενων συμφωνιών
χρηματοδοτικής συνεισφοράς και δανείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 14, 15 και 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Συνοπτικά, στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου, η ΕΥΣΤΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην
Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει
κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών αυτών.
- Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια ενωσιακά όργανα αναφορικά με κάθε θέμα σχετικό με τον
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής των
οργάνων και στελεχών της σε συλλογικά όργανα, επιτροπές ή / και ομάδες εργασίας που
συγκροτούνται για τους σκοπούς του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
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-

-

-

Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά
όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων
και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά
όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα
αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.
Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις εργασίας, σε περιοδική βάση, μεταξύ του Υπουργού
Οικονομικών αρμόδιου για την Υπηρεσία Συντονισμού και του Διοικητή της Υπηρεσίας Συντονισμού,
καθώς και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης μόνο για θέματα
μεταρρυθμίσεων, με εκπροσώπους των Υπουργείων Ευθύνης, για την πρόοδο των Δράσεων και
Έργων του ΤΑΑ, την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα
αρμόδια Υπουργεία και τους Φορείς υλοποίησης.
Καταρτίζει Στρατηγική Δημοσιότητας, υλοποιεί εκστρατείες επικοινωνίας για το ΕΣΑΑ, μεριμνά για
τη συμμόρφωση των Φορέων Υλοποίησης, καθώς επίσης τον συντονισμό και την παρακολούθηση
αυτών προς τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΤΑΑ και την εν γένει προβολή της
ενωσιακής χρηματοδότησης που παρέχεται σε Δράσεις και Έργα του ΕΣΑΑ.

1.2 Οργανωτική δομή της Α.Α
Η ΕΥΣΤΑ συγκροτείται από τρεις Διευθύνσεις: τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων, τη
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών, οι ειδικότερες
αρμοδιότητες των οποίων αναφέρονται στα άρθρα 274-276 του ν. 4738/2020. Οι αρμοδιότητες αυτές έχουν
περαιτέρω συμπληρωθεί και εξειδικευθεί με την υπ’ αριθ. 119138 ΕΞ 2021 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 4499/ 29-11-2021). Στην ΕΥΣΤΑ έχουν συσταθεί 40 θέσεις προσωπικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των δράσεων και έργων που υπάγονται στο ΕΣΑΑ, τις αυξημένες
απαιτήσεις για την επικοινωνία και προβολή των έργων και δράσεων και της χρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα εξαιρετικά στενά χρονικά πλαίσια που τίθενται για την ολοκλήρωση του
ΕΣΑΑ, απαιτείται η υποστήριξη της ΕΥΣΤΑ για την υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας με υπηρεσίες
πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Η ΕΥΣΤΑ ήδη από την υποβολή του ΕΣΑΑ συμπεριέλαβε σε αυτό Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημοσιότητας,
η οποία αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ. Η Στρατηγική Επικοινωνίας περιλαμβάνει τους κύριους
στόχους της επικοινωνίας του ΕΣΑΑ, που είναι οι εξής:
 Παροχή συνεκτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας σε
πολλαπλά ακροατήρια σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν με
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας
διάδοσης ευκαιριών χρηματοδότησης στους πιθανούς αποδέκτες.
 Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του
σχεδίου, διευκολύνοντας κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή ομάδα να παρακολουθήσει την εφαρμογή του,
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διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του Σχεδίου, καθ'όλη τη διάρκεια της
υλοποίησής του.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους στόχους, τα απτά οφέλη και την επίδραση του ΕΣΑΑ
στην καθημερινή ζωή των πολιτών
Προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη με εστιασμένη προβολή σε έργα/μεταρρυθμίσεις του ΕΣΑΑ, ώστε
να κινητοποιηθεί η συμμετοχή της κοινότητας και να δημιουργηθεί μια αίσθηση «ιδιοκτησίας» του
σχεδίου.
Προβολή της χρηματοδότησης του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της τήρησης πλαισίου
υποχρεωτικών μέτρων – σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό και την χρηματοδοτική και την δανειακή
συμφωνία- και της υλοποίησης εστιασμένων προαιρετικών ενεργειών επικοινωνίας.
Ενημέρωση, συντονισμό και υποστήριξη των φορέων υλοποίησης για να εκπληρώσουν τις
υποχρεωτικές ενέργειες επικοινωνίας και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις
επικοινωνίας, παρέχοντας οδηγό επικοινωνίας, παρακολούθηση και δικτύωση.

Έχοντας θέσει τους παραπάνω κεντρικούς στόχους, η Στρατηγική Επικοινωνίας προσδιορίζει τα κύρια κοινάστόχους, τις δράσεις και τα κύρια μέσα διάδοσης (κανάλια επικοινωνίας), τα κριτήρια διαμόρφωσης των
επικοινωνιακών ενεργειών, σημαντικά επιλεγμένα έργα που θα προβληθούν, συντονισμένες ενέργειες με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασικούς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσιότητας καθώς και του Οδηγού Επικοινωνίας του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Eλλάδα 2.0 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://greece
20.gov.gr.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επικοινωνίας,
δημοσιότητας και προβολής προς την ΕΥΣΤΑ προς το σκοπό της εξειδίκευσης και της υλοποίησης της
στρατηγικής επικοινωνίας. Σε εφαρμογή των προβλεπομένων στόχων της Στρατηγικής Επικοινωνίας, η
ΕΥΣΤΑ επιδιώκει να :
(α) Υλοποιεί καμπάνιες ή και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας σε επίπεδο συνόλου ΕΣΑΑ και σε
επίπεδο πυλώνα / δράσης / έργου, κατά περίπτωση και σε συνεργασία με τα Υπουργεία ευθύνης και
τους φορείς υλοποίησης για τη διασφάλιση συνεργειών και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
(β) Συντονίζει και υποστηρίζει τους φορείς υλοποίησης ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις
επικοινωνίας και μεριμνά για την παρακολούθηση και συμμόρφωσή ως προς τις απαιτήσεις
επικοινωνίας που θέτει η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ και η εν γένει προβολή της
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ) Διατηρεί και διαχειρίζεται τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας www.greece20.gov.gr, στον οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το ΕΣΑΑ που
περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις, προσκλήσεις, διαδικασίες διαχείρισης, δελτία τύπου κ.α. και
τους επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι πρόκειται έως την σύναψη
της συμφωνίας-πλαίσιο να τεθούν σε λειτουργία.
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες που
διαρθρώνονται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών
σχεδίων δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της
στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΣΑΑ.
2. Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
3. Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και
ενημερωτικού υλικού.

A∆AΜ: 22PROC010242084

4. Σχεδιασμός (media plan) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά,
τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ.
5. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων.
6. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
7. Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις αρμοδιότητες
επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής.
Ομάδα Εργασιών 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση
αναλυτικών σχεδίων δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της
στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΣΑΑ.
Οι εκστρατείες επικοινωνίας και προβολής και τα αναλυτικά σχέδια δράσεων δύνανται να αφορούν
πυλώνες του ΕΣΑΑ, εμβληματικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ομάδες έργων / δράσεων ή και επιμέρους
έργα/δράσεις και θα προσδιορίζονται από την Αναθέτουσα αρχή ανάλογα με την εξέλιξη του σχεδίου, την
ωριμότητα έργων και δράσεων και τις προτεραιότητες της.
Στην ομάδα εργασιών 1 περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες που αφορούν σε
εκστρατεία/σχέδιο δράσης (actionplan):
 Προσδιορισμός των στόχων.
 Ανάλυση και Προσδιορισμός των κοινών – στόχων.
 Ανάπτυξη κεντρικής δημιουργικής ιδέας (concept), μηνυμάτων, εικαστικών και ρητορικών
στοιχείων.
 Επιλογή του κατάλληλου μείγματος επικοινωνιακών ενεργειών και προσδιορισμός των επιμέρους
στόχων ανά ενέργεια.
 Ανάπτυξη στρατηγικής περιεχομένου που προσδιορίζει τα ειδικά για το κοινό μηνύματα και τα είδη
περιεχομένου/επικοινωνιακού υλικού που θα αναπτυχθούν.
 Ανάπτυξη στρατηγικής διάδοσης που θα προσδιορίζει τα κανάλια διάδοσης (ενδεικτικά: ΜΜΕ,
ηλεκτρονικά μέσα) που ενδείκνυνται για την προσέγγιση των κοινών στόχων.
 Χρονισμός (χρονική αλληλουχία) των ενεργειών μεταξύ τους.
 Χρόνος και διάρκεια υλοποίησης.
 Συνολικός Προϋπολογισμός και επιμερισμός του ανά ενέργεια.
 Προβλεπόμενη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσεων με τον προσδιορισμό την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση βασικών δεικτών υλοποίησης, αποτελέσματος και αντικτύπου.
 Κατά περίπτωση και όταν κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή προ του σχεδιασμού και της
κατάρτισης συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων δύναται να ζητούνται οι ακόλουθες εργασίες:
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών για τον βαθμό γνώσης και τις αντιλήψεις του κοινού για το
ΕΣΑΑ συνολικά ή/και για επιμέρους πυλώνες/έργα/δράσεις ανάλογα με το αντικείμενο του
σχεδίου δράσεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
I. Διεξαγωγή έρευνας στο γενικό κοινό για να ανιχνευθεί και να καταγραφεί ο βαθμός γνώσης
και οι αντιλήψεις του κοινού για το ΕΣΑΑ, συνολικά, ή/και για επιμέρους
πυλώνες/έργα/δράσεις, καθώς και για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
ακολουθείται από ανάλυση αποτελεσμάτων, εξαγωγή και παρουσίαση στατιστικών
στοιχείων, συμπεράσματα και συστάσεις.
II. Διεξαγωγή έρευνας σε ειδικά κοινά για να ανιχνευθεί και να καταγραφεί ο βαθμός γνώσης
και οι αντιλήψεις του κοινού για το ΕΣΑΑ, συνολικά, ή/και για επιμέρους
πυλώνες/έργα/δράσεις, καθώς και για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
ακολουθείται από ανάλυση αποτελεσμάτων, εξαγωγή και παρουσίαση στατιστικών
στοιχείων, συμπεράσματα και συστάσεις.
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ΙΙΙ. Μετά την εκτέλεση εκστρατείας/πλάνου ενεργειών δύναται να ζητείται η διεξαγωγή
έρευνας για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της/του στα κοινά στόχους και του βαθμού
ανάκλησης της (campaign recall).
Ομάδα Εργασιών 2: Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής
δικτύωσης
Αφορά σε υπηρεσίες διαχείρισης της ιστοσελίδας, των επίσημων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, στην υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρατίθενται οι κάτωθι υπηρεσίες ενδεικτικά:
i) Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου για την ιστοσελίδα:
 Συγγραφή και επεξεργασία κειμένων (ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.α.),
 Γραφιστική επιμέλεια (δημιουργία εικόνων, πληροφοριακών γραφημάτων, διαγραμμάτων,
επεξεργασία φωτογραφιών κ.α.),
 Προτάσεις για νέο περιεχόμενο,
 Διαχείριση περιεχομένου (αναρτήσεις, δημιουργία ενοτήτων, επικαιροποίηση),
 Παρακολούθηση στατιστικών ιστοσελίδας και βασικών δεικτών επίδοσης, υποβολή αναφορών,
προτάσεις βελτιστοποίησης.
ii) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ανάπτυξη στρατηγικής για τους επίσημους λογαριασμούς του ΕΣΑΑ στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα προσδιορίσει τα στοχευμένα κοινά σε κάθε πλατφόρμα, τις
στρατηγικές ενεργοποίησης ροές εργασιών και την παρακολούθηση μέσω βασικών δεικτών επίδοσης.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι κάτωθι υπηρεσίες:
 Παροχή συμβουλών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, τους δείκτες αναφοράς και τα προφίλ χρηστών
των social media,
 Ανάπτυξη ημερολογίων για το περιεχόμενο,
 Εύρεση και προτάσεις περιεχομένου,
 Συγγραφή και επεξεργασία κειμένων αναρτήσεων,
 Γραφιστική επιμέλεια (δημιουργία εικόνων, πληροφοριακών γραφημάτων, διαγραμμάτων,
επεξεργασία φωτογραφιών, συνθέσεις φωτογραφιών και videos κ.α.),
 Ανάπτυξη και υλοποίηση ιδεών ενεργοποίησης,
 Διαχείριση κοινότητας , διαμόρφωση πολιτικών διαχείρισης, διαχείριση ερωτημάτων, διαχείριση
σχολίων.
iii) Διαμόρφωση, υλοποίηση και εξόφληση διαφημιστικού πλάνου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που
θα περιλαμβάνει κοινά-στόχους (με κριτήρια ηλικιακά, γεωγραφικά, ενδιαφερόντων κ.α), βασικούς
δείκτες επίδοσης, προϋπολογισμό.
iv) Τέλη αδειών για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες (ενδεικτικά: φωτογραφίες, βίντεο,
μουσική)
Σημείωση: για τις εργασίες της ανωτέρω ομάδας, όπου απαιτείται, ο ανάδοχος θέτει στη διάθεση της
αναθέτουσας εκτός από το τελικό προϊόν, τα αρχεία πηγής, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις
γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε αυτά να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην ίδια ή
τροποποιημένη μορφή σε μελλοντικές δράσεις επικοινωνίας
Ομάδα εργασιών 3: Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού
προωθητικού και ενημερωτικού υλικού
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Αφορά στο δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού όλων των μορφών και
ειδικότερα σε συντακτικές εργασίες, γραφιστικές εργασίες, οπτικοακουστικές παραγωγές, παραγωγή και
παράδοση φυσικών αντικείμενων για λόγους προώθησης. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι κάτωθι υπηρεσίες:
i) Συντακτικές εργασίες: περιλαμβάνουν κατά κανόνα σύνταξη ή/και γλωσσική προσαρμογή/μετάφραση για
γραπτό κείμενο, κατάλληλο για το πλαίσιο και τα μέσα στα οποία θα αξιοποιηθεί:
Ενδεικτικά:
 μηνύματα,
 copy-writing,
 σενάρια για τηλεόραση και ραδιόφωνο.
ii) Γραφιστικές εργασίες: περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη διάταξη και την παραγωγή εικόνων, σχεδίων,
μακετών για διαφορές μορφές επικοινωνιακού υλικού.
Ενδεικτικά:
 Δημιουργία artwork, όπως σχέδια, εικονογραφήσεις, εικαστικά κ.λπ.,
 Layouts (μακέτες) και παραγωγή αρχείων στις μορφές που απαιτούνται για τα επιλεγμένα κανάλια
διάδοσης: εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές (αναφορές, μπροσούρες, καταχωρίσεις, φυλλάδια,
newsletters, προωθητικό υλικό, outdoor διαφήμιση και ψηφιακή σήμανση κ.α),
 Προμήθεια επεξεργασία και σύνθεση οπτικού υλικού (video, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις) από
βιβλιοθήκες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα αρχή,
 Οπτικοποιήσεις δεδομένων όπως ενημερωτικά γραφήματα, διαγράμματα, χάρτες και κάθε άλλη
μορφή απεικόνισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών μορφών (διαδραστικοί
χάρτες, ενημερωτικά γραφήματα με δυνατότητα επιλογής κ.λπ.).
iii) Οπτικοακουστική παραγωγή: Αφορά στην ανάπτυξη, παραγωγή και post-production για
οπτικοακουστικά προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης την κάλυψη εκδηλώσεων, ενημερώσεων και
συνεντεύξεων στον Τύπο. Ενδεικτικά:
 Λήψη πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού με κλασσικούς και σύγχρονους τρόπους (π.χ. drone, 360o)
επεξεργασία, σύνθεση, γραφιστικά.
 Ανάπτυξη πρωτότυπων εννοιών, ιδεών σεναρίων (storyboards), pre-production notes για
οπτικοακουστικές παραγωγές.
 Παραγωγή ηχητικών αρχείων για ραδιοφωνικά σποτ, podcast κλπ.
 Παραγωγή βίντεο σε διάφορες μορφές: ντοκιμαντέρ, εκθεσιακή προβολή, διαφημιστικά κλιπ,
τηλεοπτικά σποτ, προϊόντα βίντεο που στοχεύουν στη διανομή σε ψηφιακά, διαδικτυακά μέσα και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.
 Ανάπτυξη κινούμενων γραφικών ή κινουμένων σχεδίων (2D ή 3D).
 Οπτικοακουστική κάλυψη και post production εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, ενημερώσεων τύπου,
συνεδρίων κ.λπ.
 Υποτιτλισμός.
 Μεταφορά και αναπαραγωγή όλων των προϊόντων που προορίζονται για διάδοση στον κατάλληλο
μορφότυπο.
 Τέλη αδειών για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες (ενδεικτικά: φωτογραφίες, βίντεο,
μουσική).
iv) Παραγωγή και παράδοση φυσικών αντικείμενων για λόγους προώθησης.
Φυσικά παραδοτέα (Προωθητικά δώρα εκτυπώσεις, stands κ.α): Ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να
παραδώσει οποιοδήποτε αριθμό αντικειμένων απαιτούνται για διάφορες ενέργειες όπως η διανομή δώρων
, η διαφήμιση, η συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλα γεγονότα.
Ενδεικτικά:
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 Gadgets προωθητικά δώρα (USB, powerbanks, στυλό κλπ),
 Φυλλάδια, αφίσες, έντυπες εκδόσεις και όλα τα άλλα παρόμοια προϊόντα,
 Stands, πλάτες, rollups, installations, πανό κλπ. που απαιτούνται για συνέδρια, εκθέσεις, roadshows.
Σημείωση: Για τις εργασίες της ανωτέρω ομάδας, όπου απαιτείται, ο ανάδοχος θέτει στη διάθεση της
αναθέτουσας εκτός από το τελικού προϊόντος, τα αρχεία πηγής, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις
γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε αυτά να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην ίδια ή
τροποποιημένη μορφή σε μελλοντικές δράσεις επικοινωνίας
Ομάδα Εργασιών 4: Σχεδιασμός (media plan) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα,
ραδιοφωνικά,τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ.
Σχεδιασμός πλάνου μέσων (mediaplan) για την προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στα
διαδικτυακά μέσα. Περιλαμβάνει ενδεικτικά:
i) Κατάρτιση πλάνου μέσων το οποίο θα πρέπει να:
 είναι χρονικά κατανεμημένο και με ποσοστιαία κατανομή των ενεργειών,
 επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό media mix διατηρώντας το κόστος σε επιθυμητά επίπεδα,
 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων (ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια) και της
αποτελεσματικότητας τους,
 στοχεύει σε επιλεγμένα κοινά-στόχο και περιγράφει τον τρόπο επιλογής και προσέγγισης των
ομάδων-στόχου,
 διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής του χρόνου και της διάρκειας προβολής,
 περιέχει ανάλυση των εργαλείων μέτρησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας,
 περιέχει ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης (τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης),
 το αρχικό συνολικό κόστος βάση τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται και το
τελικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ),
 περιγράφει τα παραδοτέα.
ii) Παρακολούθηση υλοποίησης, παρακολούθηση βασικών δεικτών επίδοσης και προτάσεις
βελτιστοποίησης.
iii) Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής για το κόστος μετάδοσης σε
ραδιοτηλεοπτικά μέσα και καταχώρησης σε έντυπα και διαδικτυακά ΜΜΕ και παράδοσή τους στην
Αναθέτουσα αρχή . Επισημαίνεται ότι το κόστος υπηρεσιών μετάδοσης σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και το
κόστος καταχώρησης σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα (εξαιρουμένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης),
εξοφλείται αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή.
Ομάδα Εργασιών 5 : Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων.
Οι εκδηλώσεις μπορεί να αφορούν συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, roadshows. Μπορεί να είναι φυσικές
εκδηλώσεις, ψηφιακές εκδηλώσεις ή συνδυασμός των δύο. Παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής ενέργειες:
 Προσδιορισμός κατάλληλων ήδη προγραμματισμένων εκδηλώσεων για συνεργασία ή συμμετοχή.
 Διοργάνωση αυτόνομων εκδηλώσεων.
 Διαχείριση της εγγραφής και της παρουσίας των συμμετεχόντων.
 Παραγωγή, μεταφορά και παροχή/διανομή πληροφοριών και επικοινωνιακού υλικού για την
εκδήλωση (αφίσες, φωτογραφικό υλικό για έκθεση ψηφιακές εφαρμογές, φωτογραφίες,
προσκλήσεις, προγράμματα, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.).
 Οργάνωση μεταφοράς (προς και από τον τόπο διεξαγωγής).
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Πληρωμή και επιστροφή των εξόδων που συνδέονται με την εγγραφή, το ταξίδι, διαμονή και κάθε
άλλη αναγκαία δαπάνη για τους συμμετέχοντες.
Οργάνωση διερμηνείας και μετάφρασης, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και έκδοση
πρακτικών και παράδοση αυτών σε ηλεκτρονική μορφή.
Υπηρεσίες γραμματείας και φιλοξενίας για την εκδήλωση.
Παροχή και διαχείριση χώρων εκδηλώσεων, σχετικός εξοπλισμός και υπηρεσίες.
Υπηρεσίες τροφοδοσίας.
Εσωτερική διακόσμηση και εξοπλισμός ενός χώρου όπως: ανθοστολισμός πρόσθετος κλιματισμός,
φωτισμός, σύνδεση στο internet, ηλεκτρικό ρεύμα, έπιπλα, κ.λπ.
Μεταφορά, αποστολή, συσκευασία, χειρισμός και αποθήκευση υλικών.
Αμοιβές εξωτερικών ομιλητών, συντονιστών.
Παροχή και διαχείριση του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού (οπτικοακουστικού και άλλου),
πλατφόρμες και λύσεις για τη φιλοξενία εκδηλώσεων που έχουν εν μέρει ή πλήρως ψηφιακό
χαρακτήρα.
Υποδοχή και Γραμματειακή επιτόπια υποστήριξη της εκδήλωσης.
Διαχείριση ερωταπαντήσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Κάλυψη της εκδήλωσης με φωτογράφιση, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση.
Αξιολόγηση Εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες.
Πρόσληψη, ενημέρωση και διαχείριση του προσωπικού της επιτόπιας εκδήλωσης
Υλοποίηση δράσεων προώθησης και ευαισθητοποίησης για την εκδήλωση.
Συντονισμός με άλλες αρχές για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Ομάδα εργασιών 6 : Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
 Σύνταξη και έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, ‘lines to take’ και άλλου υλικού για παρουσία
στον τύπο και τα μέσα.
 Σύνταξη και παραγωγή ενημερωτικών σημειωμάτων (‘briefings’) και φακέλων πληροφόρησης
(information packages) για ομάδες ή κοινά ειδικού ενδιαφέροντος.
 Επιμέλεια κειμένων προς δημοσιοποίηση στο πλαίσιο παρουσιάσεων, αναφορών κ.α, σύνταξη
περιλήψεων κειμένων, μετάφραση και γλωσσική προσαρμογή ξενόγλωσσων εκδόσεων, προτάσεις
και προσαρμογή μηνυμάτων, slogans, hashtags.
 Ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης (media relations) με στόχο την καλλιέργεια του
ενδιαφέροντος και την επίτευξη αναγνωρισιμότητας από τα μέσα χωρίς αμειβόμενη διαφήμιση,
ενδεικτικά μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
- Προσαρμογή μηνυμάτων ή δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση
και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης.
- Χάραξη στρατηγικών για τα μέσα ενημέρωσης, οργάνωση και υλοποίηση των απαραίτητων
δράσεων (συνεντεύξεις Τύπου, press trips, briefings, συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κ.λπ.).
- Διασύνδεση με προγράμματα που προβάλουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
καλλιέργεια συνεργασιών με μέσα ενημέρωσης για την προβολή έργων και δράσεων
(storytelling).
Ομάδα εργασιών 7: Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις
αρμοδιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής.
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Αφορά στην υποστήριξη με την παροχή κατάλληλου προσωπικού των δραστηριοτήτων του τμήματος της
ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις αρμοδιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής. Παρατίθενται ενδεικτικά οι
εξής εργασίες:
 Υποστήριξη για τη διαχείριση της ιστοσελίδας (συγγραφή περιεχομένου, επεξεργασία αρχείων,
αναρτήσεις) και τη διαμόρφωση και την αποστολή newsletter.
 Υποστήριξη για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης: αναρτήσεις, διαχείριση σχολίων
και ερωτημάτων, community management.
 Υποστήριξη για τη διαχείριση ερωτημάτων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.ο.κ.)
πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων.
 Διοικητικές εργασίες.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο, χωρίς ΦΠΑ: 1.800.000€.
 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς
ΦΠΑ 2.340.000€.
ΜΕΡΟΣ Γ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Παρατίθεται το ακόλουθο σενάριο ως μελέτη περίπτωσης:
Σχεδιασμός και κατάρτιση σχεδίου δράσεων (action plan) επικοινωνίας και προβολής για τα έργα και τις
μεταρρυθμίσεις του ΕΣΑΑ που αφορούν στη Μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο.
1. Περιεχόμενο και στόχοι
1.1 Περιεχόμενο
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 στον Πυλώνα 1 Πράσινη Μετάβαση
περιλαμβάνει μια σειρά επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (έργα/δρασεις) που αφορούν στην “Ενίσχυση της
Ενέργειας - Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.” (Άξονας 1.1)
Ο άξονας στοχεύει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης
της Ελλάδας. Οι μεταρρυθμίσεις απλοποιούν τους κανόνες αδειοδότησης για επενδύσεις στην ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, αυξάνουν την αποδοτικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζουν την
οικονομική βιωσιμότητα των καθεστώτων στήριξης. Ο αξονας περιλαμβάνει επίσης βασικές επενδύσεις σε
δίκτυα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τα νησιά των Κυκλάδων και για να καταστεί η διανομή
ηλεκτρικής ενέργειας φιλικότερη προς το περιβάλλον και να είναι σε θέση να απορροφά μεγαλύτερο
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα συστήματα αποθήκευσης στηρίζουν επίσης την απανθρακοποίηση της οικονομίας μέσω της
συσσώρευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Υποστηρίζεται επίσης η
αποκατάσταση των εδαφών σε περιοχές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως λιγνιτωρυχεία, ως ένα
βήμα της διαδικασίας δίκαιης μετάβασης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη σταδιακή
κατάργηση του λιγνίτη.
Ο αξονας περιλαμβάνει τις εξής επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις:
1. Επένδυση: Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16926).
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2. Επένδυση: Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16870).
3. Επένδυση: Αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του
περιβάλλοντος (αναγνωριστικό μέτρου: 16901).
4. Επένδυση: Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε δασικές περιοχές (αναγνωριστικό μέτρου: 16900)
5. Επένδυση: Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς υψηλής τάσης / μέσης τάσης του
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ
(αναγνωριστικό μέτρου: 16899).
6. Μεταρρύθμιση: Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας – συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ) (αναγνωριστικό μέτρου:
16865).
7. Μεταρρύθμιση: Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΑΑ
μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και
μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου:
16860).
Οι αναλυτικές περιγραφές των έργων ειναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://greece20.gov.gr/to-pliressxedio/.
1.2 Σκοπός και Κοινά – Στόχοι
Η ΕΥΣΤΑ σκοπεύει να υλοποιήσει ένα σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων για να προβάλει τα ανωτέρω έργα
και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το ΕΣΑΑ.
Κοινό - στόχος: Ευρυ κοινό
Στόχοι:



Δημιουργία αναγνωρισιμότητας για τις προαναφερόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.
Προβολή της αναμενόμενης συμβολής των έργων και μεταρρυθμίσεων στην ανάπτυξη ενός νέου
ενεργειακού μοντέλου που θα συνεισφέρει στην επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής αυτάρκειας
άρα και ανθεκτικότητας σε ενεργειακές κρίσεις.

2. Προϋπολογισμός:
Οι οικονομικοί φορείς θα καταρτίσουν το σχέδιο δράσεων με την υπόθεση ενός μέγιστου διαθέσιμου
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό αυτό δεν
συμπεριλαμβάνεται το κόστος υπηρεσιών μετάδοσης σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και το κόστος καταχώρησης
σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα (εξαιρουμένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), το οποίο καλύπτεται
αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή.
3. Παραδοτέα:
1.Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας με την προσέγγιση που έχει επιλέξει η αναθέτουσα αρχή το οποίο θα
περιλαμβάνει:




Ανάλυση του κοινού στόχου και πιθανή τμηματοποίηση του.
Επισκόπηση του μείγματος ενεργειών και μέσων με στόχο την μεγιστοποίηση της απήχησης στο
κοινό-στόχο, με ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού σε ενέργειες και μέσα.
Παρουσίαση concept της καμπάνιας που περιλαμβάνει βασικό μήνυμα/ σύνθημα (tagline).
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Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα με μέγιστη διάρκεια ενός έτους και χρονική αλληλουχία των
προτεινόμενων ενεργειών.

2. Σενάριο για τηλεοπτικό spot (storyboard) διάρκειας 30 δευτερολέπτων.
3. Συντακτικό περιεχόμενο: Σύνταξη άρθρου (blogpost) 500-700 λέξεων και 2 αναρτήσεις (posts) για social
media. Το άρθρο θα πρέπει να συνδέει τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα τους με την τρεχουσα ατζέντα στα ενεργειακά θέματα. Οι αναρτήσεις μπορούν να αφορουν
μια συγεκριμένη επένδυση/μεταρρυθμιση από τα παραπάνω έργα ή μεταρρυθμίσεις ή να αναφερονται
συνολικά σε αυτά (δεν θα λαμβανονται υπόψιν αναρτήσεις που αποτελούν κοινοποίηση από αλλους
λογαριασμούς, αναρτήσεις γενικού περιεχομένου τύπου “feelgood” όπως τοπία της φυσης κλπ.).
Επισημάνσεις:
i)
Στα παραδοτέα ακολουθούνται οι κατευθύνσεις που παρέχονται στον Οδηγό Επικοινωνίας
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
ii)
Τα παραδοτέα της Μελέτης Περίπτωσης αξιολογούνται αποκελιστικά με βάση το κριτήριο Κ4
και τα σχετικά υποκριτήρια του.

11.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά
υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του εν
θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

11.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της συμφωνίας-πλαίσιο που αναφέρονται
στην διακήρυξη, και να παρέχει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή της.
Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια:
0. Εισαγωγή: συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος,
1. Περιβάλλον συμφωνίας-πλαίσιο Ειδικές απαιτήσεις: Συνολική αντίληψη του υποψήφιου για τη
συμφωνία-πλαίσιο και τους στόχους της, τις ειδικές απαιτήσεις - ιδιαιτερότητες, τους κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις προτάσεις αντιμετώπισης τους.
2. Μεθοδολογία Υλοποίησης: Περιγραφή – ανάλυση της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την παροχή
των ζητούμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των στόχων της στρατηγικής επικοινωνίας της
αναθέτουσας αρχής.
3. Οργάνωση Διοίκησης της Συμφωνίας Πλαίσιο: Οργάνωση και μεθοδολογία διοίκησης της συμφωνίας
πλαίσιο, διασφάλιση ποιότητας εργασιών καθώς και τρόπος οργάνωσης και συγκρότησης της Ομάδας
Έργου και ανταπόκρισης στις σχετικές προσκλήσεις.
4. Μελέτη Περίπτωσης : Παραδοτέα της μελέτης περίπτωσης που τίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Γ.
5. Παράρτημα 1: Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση για τη σύνθεση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το
υπόδειγμα του πίνακα που παρατίθεται στην παρ. 4.6Β. της παρούσας.
6. Παράρτημα 2: Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου για την Υλοποίηση της
Συμφωνίας – Πλαίσιο σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας. Σε περίπτωση
κατά την οποία τα προτεινόμενα μέλη της Κύριας Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του
υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να
συμπεριληφθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις τους στις οποίες θα δηλώνονται:
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ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της εκτελεστικής
σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού



τα στοιχεία που βιογραφικού τους σημειώματος από τα οποία προκύπτει ότι καλύπτουν τα
προσόντα της κατηγορίας στελεχών για την οποία προτείνονται.
6. Παράρτημα 3: Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου (είδους
υπηρεσιών) που προτίθεται ο Υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης
Συνεργασίας

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που
έχει δηλώσει στην προσφορά του.
β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι
αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την
πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα
φυσικά πρόσωπα και να προσκομισθούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα αυτά ότι
αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται
να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα,
εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.
Επισημαίνεται, ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις και δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων, σε
περίπτωση που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή γίνονται δεκτές και με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.
Αθροιστικά τα Κεφάλαια 0 έως και 4 της Τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν
τις 40 σελίδες (πλέον των παραρτημάτων, εξώφυλλων, πίνακα περιεχομένων), με μέγεθος γραμματοσειράς
≥ 11 points, περιθώριο από τα άκρα ≥ 2,5cm και spacing ≥ 1.
Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, τυποποιημένες μεθοδολογίες κ.λπ.), και
εφόσον κρίνονται απαραίτητες, μπορούν να παρατίθενται σε επόμενα παραρτήματα.
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11.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV–Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας, ο οποίος αποτυπώνει το Κόστος
ανθρωπομήνα (α/μ) ανά κατηγορία στελέχους (όπως αυτά ζητούνται στο άρθρο 3.3. Β), και μέσω αυτού
υπολογίζεται το Συγκριτικό Κόστος της Προσφοράς με βάση τις αναγραφόμενες βαρύτητες:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ*

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(α)

Μέγιστη
Επιτρεπόμενη
Αμοιβή α/μ

Προσφερόμενη
Χρέωση α/μ

Σταθμισμένη
Χρέωση α/μ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(β)

γ=(α*β)

1.

Υπεύθυνος Έργου

20%

6.500

2.

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

10%

3.000

3.

Υπεύθυνος Δημιουργικού

20%

6.000

4.

Γραφίστας

10%

4.000

5

Copywriter

10%

4.000

6

Υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής &
Μέσων κοινωνικής δικτύωσης

15%

5000

7.

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

10%

4.000

8.

Στελέχος Υποστήριξης

5%

2.000

ΣΥΝΟΛΟ

100%

(δ)

*: βλ. Άρθρο 3.3 β) της παρούσας
Το άθροισμα στο κελί (δ) αποτελεί το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς.
Προσφορές με προσφερόμενη χρέωση α/μ σε κάποια κατηγορία μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
απορρίπτονται.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
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11.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:
Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο
προτεινόμενο,
από
τον
υποψήφιο ανάδοχο, Σχήμα Διοίκησης
Έργου)

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
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Επαγγελματική Εμπειρία
α/α

Έργο

Εργοδότης

Θέση και καθήκοντα
στο Έργο

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
(από - έως)
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11.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
I. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Οικονομικών - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Πανεπιστημίου 25, ΤΚ 105 64, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………υπέρ του{σε περίπτωση
φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της
Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκτης
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ ..... Συμφωνίας
Πλαίσιο για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης.Το παραπάνω ποσό τηρείται στη
διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απόμέρους 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 ............... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ.
8.1.1 της παρούσας).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύονπάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζονταςκαι το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα ναεκδίδουμε
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

IΙ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Οικονομικών - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Πανεπιστημίου 25, ΤΚ 105 64, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
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Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος τηςδιαιρέσεως
και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………υπέρ του{σε περίπτωση φυσικού
προσώπου}:(ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο)
..............................,ΑΦΜ:
................
οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός …
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκτης
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ ..... εκτελεστικής
σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα μετην (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκλησης
υποβολής προσφορών στο πλαίσιο τηςαρ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απόμέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τηςαπαίτησης σας μέσα σε
πέντε(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 8.1.2 της παρούσας). 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 ναεκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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11.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι,
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

