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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών /  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
τον υπ’ αριθμ. 05508/2014  διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση - Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 

Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» 
 
 

προϋπολογισμού  εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ένα ευρώ και εξήντα τριών 
λεπτών (€162.601,63) πλέον ΦΠΑ, 

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρόντα τεύχη δημοπράτησης και καλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά.  

 
 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικού Πόρους 
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Μέρος Α΄: Γενικά 

Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού-Αναθέτουσα Αρχή-Ορισμοί-Δημοσίευση 

 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού-Αναθέτουσα Αρχή-Ορισμοί-Δημοσίευση 

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τίτλος Έργου: 

Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση 
- Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 

Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά 
την Παιδική και Εφηβική Ηλικία 

Κωδικός Ονοματολογίας: 

22100000 Τυπωμένα Βιβλία, 22140000 
Ενημερωτικά Έντυπα, 22150000 

Διαφημιστικά Φυλλάδια, 22462000 
Διαφημιστικό Υλικό, 79950000 Υπηρεσίες 
διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 

79951000 Υπηρεσίες Οργάνωσης 
Σεμιναρίων, 79952000 Υπηρεσίες 
Εκδηλώσεων , 80320000 Ιατρικές 

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

Προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 
Εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα 
ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€162.601,63)  

πλέον ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: 

Διακόσιες Χιλιάδες ευρώ (€200.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση του έργου: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικούς 
Πόρους 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Δευτέρα 15.09.2014, ώρα 13.30  

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού Τρίτη 16.09.2014, ώρα 10.00 

Κριτήριο κατακύρωσης: 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
απόψεως προσφορά για το σύνολο των 

υπηρεσιών 

 

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας Αναθέτουσας Αρχής: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Α. Πανούτσος 
Διεύθυνση: Χρήστου Λαδά 6 
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Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 727 5012 
Fax: 210 727 5010 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rc@elke.uoa.gr 

 

1.3. Ορισμοί 

 
1.3.1. Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των  συμβαλλομένων μερών 

για το προκηρυσσόμενo έργο.  
1.3.2. Αναθέτουσα Αρχή : το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο /Αναδόχους  
τη σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας. 

1.3.3. Ανάδοχος/Ενδιαφερόμενος : Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να 
υπογράψουν τις συμβάσεις  και να εκτελέσουν  το έργο. 

1.3.4.  Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον 
Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν 
και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το 
τεύχος με τους όρους της προκήρυξης, γ. η τεχνική προσφορά του αναδόχου και δ. 
την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης: 

 
1.4.1. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τετάρτη 09.07.2014 
1.4.2. Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημόσιων   Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Παρασκευή 
18.07.2014 

1.4.3. Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 
Παρασκευή 11.07.2014 

1.4.4. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.elke.uoa.gr: Δευτέρα 21.07.2014 
 

Άρθρο 2: Αντικείμενο διαγωνισμού- Προϋπολογισμός 

2.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 
Αντικείμενο της προκήρυξης είναι  η «Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση - Πρόληψη 
και Αντιμετώπιση της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική 
Ηλικία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μέρος Ζ της παρούσας διακήρυξης, 
προϋπολογισμού  εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ένα ευρώ και εξήντα τρίων 

mailto:rc@elke.uoa.gr
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λεπτών (€162.601,63) πλέον ΦΠΑ ή διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε :  
1. Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, την σωστή 
άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και εφηβική 
ηλικία. 
2. Ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας σχετικά με 
τις παρεμβάσεις που προτείνονται στο έργο. 
3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων. 
5. Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω “help desk”. 
 
Επιστημονικός  Υπεύθυνος  του έργου είναι η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της 
μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 
του Άξονα προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 
του πληθυσμού  στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», και του Άξονα προτεραιότητας 15: 
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 
2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο : «Υποέργο 2 - 
Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σχετικά με το ρόλο του Κέντρου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», 
της Πράξης/Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» .Η Πράξη/Δράση 
θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 
πόρους. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ09180151. 
 

2.2. Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο 
χιλιάδων εξακοσίων ένα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€162.601,63)  πλέον ΦΠΑ ή  
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού-Συμβατικά Τεύχη 

3.1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

 
3.1.1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3.1.2. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

3.1.3.  Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 
εφαρμόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες 

3.1.4. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α’ / 31-3-2010) «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει σήμερα. 

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

3.1.6. Το άρθρο 2, παρ. 2 (δδ) του  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 238, παρ. 2β. του Ν. 4072/2012 
περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
ν4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012).  

3.1.7. Τα άρθρα 21 και 28 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012».. 

3.1.8. Η Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ Β 
540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (α’ τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αριθ. πρωτ. 43804 /ΕΥΘΥ 
2041/09, β’  τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/Β/2010– αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010, 
γ τροπ/ση: ΦΕΚ 292/Β/2013– αριθ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/2013). 

3.1.9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3.1.10. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του ∆ημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα». 

3.1.11. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005). 

3.1.12. Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

3.1.13. Το Ν.3918/2011 « Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες 
διατάξεις)» (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011), και ιδίως τα άρθρα 13-16. 

3.1.14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

3.1.15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.1.16. Το Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη 
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

3.1.17. Το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1177/2009, της Επιτροπής  της 30ηςΝοεμβρίου 2009 
που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής 
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως αντικαταστάθηκε από 
τον Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013. 

3.1.18. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ «για την τροποποίηση των Οδηγιών 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». 

3.1.19. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη   
δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της  11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   

3.1.20. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που 
αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό. 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

10 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

3.1.21. Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με τους Ν. 
3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003), Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006) και Ν. 
3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05.-8.2008). 

3.1.22. Το Ν. 3166/2003 Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 
ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης" (ΦΕΚ 178 Α΄/ 
02.07.2003). 

3.1.23. Την υπ. Αρ.  Πρωτ. 2120/ 20-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη 
εθνικού συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερβαρότητας και 
παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία» με κωδικό MIS 370545 και 
την υπ. αρ. 2284/ 03-05-2013  1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού 
συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερβαρότητας και 
παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 

3.1.24. Η από 07/02/2014 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί της 
Εγκρίσεως Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού (ΑΔΑ:  ΒΙΚΣ46ΨΖ2Ν-ΒΒΡ). 

3.1.25. Την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του 
Ν. 3848/2010 και κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156). 

3.1.26. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη 
του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 1967 Β’ της 05.10.07) 
καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο 
πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 
(ΦΕΚ 130 Α’), όπως ισχύει σήμερα. 

3.1.27. Η από 1377/Φ. ΠΡΟΕΓΚ/370545_2/05.06.2014 Διατύπωση Γνώμης για τη 
δημοπράτηση του υποέργου 2 με τίτλο «Αγωγή, ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση σχετικά με το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική Ηλικία» 
της πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της 
υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία», με 
κωδικό ΟΠΣ 370545 
 

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται 
συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 
3.2.1. Το συμβατικό κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί, σύμφωνα με το 

συνημμένο στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 
3.2.2. Η τεχνική  και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
3.2.3. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της. 
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Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών / 
Διευκρινίσεων 

 
4.1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις 

που θα προκύψουν διατίθενται: α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη 
διεύθυνση http://www.elke.uoa.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώνουν τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυμία, Διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας), προκειμένου να 
τηρηθεί αρχείο ενδιαφερομένων και να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή τους σχετικά 
με τυχόν τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ευθύνη κάθε 
ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για τις τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις. Η 
αναζήτηση των διευκρινίσεων – τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της 
Διακήρυξης. 
Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014  από τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ - Πανεπιστημιούπολη, αρμόδιο πρόσωπο: 
Πληροφορίες Π. Κάσσαρη – τηλ. 2132013384 , e-mail: childhood-obesity@med.uoa.gr, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00. 

Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισμού παραληφθούν μέσω Courier, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης 
υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της 
μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

4.2. Σε κάθε  περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες  αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών αιτήσεις παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται 
γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – 
ΕΚΠΑ, αρμόδιο πρόσωπο Α. Πανούτσος, – τηλ. 210-727 5012, Fax 210-727 5010, 
email: rc@elke.uoa.gr. 

4.3. Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Φορέα, ο οποίος 
και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του 
προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία 
επικοινωνίας. Αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων που έχουν προμηθευτεί την 
προκήρυξη σε έντυπη μορφή να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Φορέα και να 
ενημερώνονται. 

http://www.elke.uoa.gr/
https://webmail01.uoa.gr/src/read_body.php?mailbox=INBOX&passed_id=10736&startMessage=21
mailto:rc@elke.uoa.gr
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4.4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.5. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών 
πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης 
του έργου. 

4.6. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, και 
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 

Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας 

 
5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή 

απόφαση, τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα. 

5.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των 
διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε 
ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων 
τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων 
διερμηνέων. 

 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

 
6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο το  τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας 
προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η 
οποία αναγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας προκήρυξης. 

6.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των 
τευχών. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
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7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

   (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

   (β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων εφόσον καθένας από 
τους συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο 
Άρθρο 12.1 του παρόντος Κεφαλαίου.  
Οι ενώσεις αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται 
να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης.  
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει μόνο 
με μία προσφορά. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα στο 
διαγωνισμό, δεν μπορούν να συμμετέχουν στον ίδιο διαγωνισμό και ως μέλη 
κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, οι υποβληθείσες προσφορές τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι ανωτέρω συμμετέχοντες αποκλείονται από 
το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 
προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “παρέχων υπηρεσίες” αφορά όλες 
τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 
 
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
του κράτους εγκατάστασής τους με ανάλογο πιστοποιητικό ή, εφόσον τέτοιο 
πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στο οικείο κράτος, να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  
 
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα 
πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 
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7.2. Δεν γίνονται δεκτοί 

(α) Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημοσίου 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού 
Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού  που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 
(δ) Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να 
αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση έργου.  
(ε) Όσες επιχειρήσεις υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
(στ) Όσοι έχουν διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
(ζ) Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
7.1 της παρούσας. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

 

Άρθρο 8: Συμβατική Διάρκεια 

 
 Η διάρκεια της Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής της έως και τις 30.06.2015, ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου του 
ερευνητικού προγράμματος. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος θα παραταθεί 
αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως αυτό 
προδιαγράφηκε. 
 

Άρθρο 9: Αμοιβή Αναδόχου 

 
 Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών  ορίζεται στην απόφαση 
κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών και  με βάση την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό  θα 
παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας 
σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και 
γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που 
δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού 
που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση.  
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Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής 

 
10. 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την χρηματορροή της Πράξης μετά  

την παραλαβή κάθε παραδοτέου, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών 
δαπανών :  
Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο 
Β) Πρακτικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την Επιτροπή 
Παραλαβής  από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν τα παραδοτέα  που 
ζητήθηκαν. 
Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
Δ) Απόδειξη είσπραξης και  
Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. 
Ειδικότερα: 

10.2.   Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου 
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Σύμβαση. 

10.3. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους 
της ενώσεως ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το 
σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα 
υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της 
υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα 
καταβολή στα μέλη της ενώσεως και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 
ενώσεως.   

10.4.  Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

10.5.  Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
  Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται 
κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ 
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φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή σε κάθε πληρωμή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ : Περιεχόμενα Προσφοράς – Διαγωνιστική Διαδικασία 

 

Άρθρο 11: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς 

 

11.1.  Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 15.09.2014 και ώρα 
13.30 μ.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες στον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο 
ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, 2ος όροφος, και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

11.2.     Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει 
να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί 
υπόψη.  

11.3.     Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο 5. 

11.4.  Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 
του Ν. 2690/1999. 

11.5 Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα 
ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους, 
ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) με την ένδειξη:  

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση - Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 

Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» 
Κωδικός Έρευνας: 70/3/11849 

Αρ. διακήρυξης 05508/2014 
 

που θα αναφέρει την αναθέτουσα αρχή, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και τα στοιχεία του αποστολέα. 
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 Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον 
παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

 
Φάκελος Α με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 
Περιλαμβάνει τα ζητούμενα στο Άρθρο 12.1 Δικαιολογητικά 

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο  και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη 
επανεγγράψιμα μέσα (CD). 

 
 

Φάκελος Β με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » 
Περιλαμβάνει τα ζητούμενα στο Άρθρο 12.2 Δικαιολογητικά καθώς και τoν Πίνακα 

Συμμόρφωσης 
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη 

επανεγγράψιμα μέσα (CD). 
 

 
Φάκελος Γ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »,  
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς 

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφα και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη 
επανεγγράψιμα μέσα (CD). 

 
 
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.  

 
11.6. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής της προσφοράς 

τοποθετούνται σε ανεξάρτητο φάκελο με την ένδειξη ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’.  

11.7. Τα αντίτυπα με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ” για τις υπηρεσίες για 
τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προσφορά.  

11.8. Τα αντίτυπα με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ” για τις υπηρεσίες 
για τις οποίες  ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προσφορά.  

11.9. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση 
που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

11.10 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού έγκαιρα. 
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11.11. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 
υπόψη.  

11.12. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς  
όρους, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

11.13.Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου 
είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 
πρωτότυπο.  

11.14. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και 
της Οικονομικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

11.15.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

11.16.Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος 
διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των 
προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε 
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες 
αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

11.17.Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της 
προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από 
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

11.18.Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη πλέον ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  

11.19.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού διατηρεί πάντοτε και σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

19 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο. 

11.20.Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς 
αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 
118/2007). 

11.21.Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11.22.Εναλλακτικές προσφορές για το προκηρυσσόμενο έργο δεν γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

11.23.Η υποβολή, από έναν συμμετέχοντα, μίας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για 
κάθε τμήμα του έργου δεν συνιστά αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά. 

11.24.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 
2690/1999.  

12.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά :  

Α. Έλληνες πολίτες 

(1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 της 
παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ υπόδειγμα 2 της παρούσας. (άρθρο 6 παρ.1 
περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  
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(2) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 
(3.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4111/20131, στην 
οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του 

άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

 
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, απάτης  
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 
13, 14, 15, 18 και αρθ. 35 παρ. 1) 

 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: 

                                                           
1
 Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας  υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 

εκάστοτε προκήρυξη. 
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 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

 ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  
διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 
που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

 
(3.2.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται : 

 Ότι οι υποψήφιοι δεν υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να 
αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση έργου.  

 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους 
αποδέχεται στο σύνολό τους.  

 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την 
αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή  υπαναχώρησή της ή την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης καλούμενης εφεξής ως «Επιτροπή». 

 
(4) Ισολογισμούς, αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 
ετών, από τους οποίους να προκύπτει για κάθε έτος, ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι 
τουλάχιστον στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
Εάν, όμως, η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με 
το υπό υπηρεσία υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 
νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει όσους ισολογισμούς υπάρχουν, και για τα 
υπόλοιπα της τριετίας έτη σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 
αυτό καθώς και τραπεζικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αποδεικνύεται 
πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου τόσο για έκδοση εγγυητικών όσο και για λήψη 
δανείου τουλάχιστον στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
Εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του συνολικού 
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη και τραπεζικές 
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βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αποδεικνύεται η πιστοληπτική του ικανότητα 
τόσο για την έκδοση εγγυητικών όσο και για την λήψη δανείου τουλάχιστον στο 100% 
του  συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
 
(5) Υπεύθυνη δήλωση με αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην 
εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης των τριών 
τελευταίων ετών. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο μέσος όρος του 
κύκλου εργασιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη 
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να υπερβαίνει (ή να ισούται με) το 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού του  διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 
46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – 
εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης 
του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου 
τους αναγκαίους πόρους. 
 
(6) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία 
να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  
• διαθέτει εμπειρία και επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της προβολής, 
δημοσιότητας και επικοινωνίας. 
• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες) ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω 
διεργασίες προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας. 
        Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Παρουσίαση της οργανωτικής δομής του (οργανόγραμμα) με σαφή αναφορά 
στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την 
ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
(7) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου 
αντίστοιχου έργου . 
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Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση ενός αντίστοιχου έργου με το 
προκηρυσσόμενο, τα τελευταία 5 έτη. 
Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα έργο που συνδυάζει ενέργειες όπως οι παρακάτω: 
- σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων του 
μεγέθους και του εύρους του παρόντος. 
- σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως 
ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, κλπ. 
- σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα 
Ενημέρωσης. 
- σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης 
επικοινωνίας. 
- σχεδιασμός και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό ή 
κατηγορίες κοινού (π.χ. γεγονότα), καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου 
επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια. 
- σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 
- σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων 
κατηγοριών κοινού. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

 Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών με το παρόν έργο, σε Πίνακα των 
κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό 
ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 
υπόδειγμα: 

 
 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

μ/νία 

         

 
Όπου: 
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  
πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-
ιδιώτη 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

24 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί 
και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  
o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 
 
(8) Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας .  
Συγκεκριμένα απαιτείται να διατεθεί Ομάδα Έργου με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: 
- σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων σε έργα 
αναλόγου μεγέθους και εύρους του παρόντος. 
- σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως 
ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. 
- σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα 
Ενημέρωσης. 
- σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης 
επικοινωνίας με το κοινό. 
- σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. 
- υποστήριξη φορέων στο σχεδιασμό, εφαρμογή, διαχείριση, αξιολόγηση 
προγραμμάτων. 
 
Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Ο Υπεύθυνος θα 
πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει 
το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε 
περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να 
ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν. Στο 
διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η κατακύρωση στον υποψήφιο Ανάδοχο που, όπως 
προκύπτει από τα δικαιολογητικά, δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, 
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σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της 
παρούσας προκήρυξης. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης : 
 

■ Πίνακας των στελεχών και υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Εταιρία (σε 
περίπτωση Ένωσης  
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(% 

      

      

      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   

 
 
 
 

■ Πίνακας των στελεχών και υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

ΑΑ 
Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής*() 

      

      

      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2   

 
■ Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν 

στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλποίηση 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

     

     

     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3   

 
Ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3). 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
(9) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο υπόδειγμα 4, από τα οποία να αποδεικνύεται για κάθε μέλος ευθέως και 
χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά 
προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

 
(10) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 (Παράρτημα ΙΙ) 

 

Β. Αλλοδαποί 

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 
υποβάλλονται και από τους αλλοδαπούς Προσφέροντες, ενώ στις περιπτώσεις που η 
δημοσίευσή τους δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία 
της χώρας τους, υποβάλλονται σχετικά ισοδύναμα έγγραφα θεωρημένα από την 
αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή. 
 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες. 
Eπιπλέον, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα: 

  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να δηλώνεται ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί 
σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 
H υπεύθυνη δήλωση για μη καταδίκη για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 
43 του π.δ. 60/2007 και της περ.1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 
αφορά στο πρόσωπο των διαχειριστών, ομορρύθμων  εταίρων στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και του προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
από τους διαχειριστές, από τους ομόρρυθμους εταίρους, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ή 
από οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την εντολή και την εξουσία εκπροσώπησης και 
δέσμευσης των ως άνω  νομικών προσώπων έναντι  τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής 
βάσει νόμιμων παραστατικών εκπροσώπησης.  
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Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 
 
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θα παραστεί στο άνοιγμα των 
προσφορών.  

 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή και 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
 
Δ. Συνεταιρισμοί  
 
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, 
Β, και Γ.  

 Διευκρινίζεται ότι : 
 η υπεύθυνη δήλωση για το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου 

ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
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 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 
αυτόν. 

Ε. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  αναδόχου, που συμμετέχει 
στην ένωση.  Κάθε ανάδοχος που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων του άρθρου 7.  
 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
 

 Η ένωση αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους υποψηφίους  που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να αναγράφεται το μέρος των ειδών ή του έργου που αναλαμβάνει ο 
καθένας στο σύνολο της προσφοράς.  

 Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να 
ορίζονται : 

α)  Η έκταση και το είδος συμμετοχής στο έργο και του ποσοστού αμοιβής, καθενός από τα 
μέλη της ένωσης σε περίπτωση ανάληψης του έργου 
β) Το μέλος της ένωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θα είναι επικεφαλής της ένωσης 
(leader) 

   γ) Τυχόν εξουσιοδότηση για κατάθεση της κοινής προσφοράς και εκπροσώπησης 
της ένωσης στη φάση του διαγωνισμού.  

 
Η μη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο φάκελο των 
δικαιολογητικών κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής (οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες) από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 
46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός 
του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, 
ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 
πόρους. 
 

12.2. Δικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
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Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 
 

1 Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου 

  
2 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 

  
3 Πίνακες Συμμόρφωσης 
  
4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

Η εμφάνιση τιμής/τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 
απόρριψης της Προσφοράς 

 
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον 
στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 
κριτήρια αξιολόγησης. 
 
 
1. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου 
 
Η Ενότητα «Πρόταση Μεθοδολογίας –προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά στα παρακάτω: 
 
A. Προσδιορισμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος 
 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση που περιλαμβάνει, προσδιορισμό της 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Εθνικού 
Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας 
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία». 

 
Β. Πρόταση προσέγγισης και υλοποίησης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. 
 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση εφαρμογής για τις κατηγορίες 
ενεργειών που περιγράφονται στις προδιαγραφές. 
 
Συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα 
παραδείγματα παρουσιάζουν κατά περίπτωση: 

 Περιγραφή της προτεινόμενης ενέργειας και του τρόπου εφαρμογής της. 

 Ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις (ιδέα, concept, εφαρμογές σε 
καταχωρίσεις, τηλεοπτικά ραδιοφωνικά spots κα) 
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 Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης κάθε υποβαλλόμενης από τον Ανάδοχο 
προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή πρότασης υλοποίησης ενέργειας (π.χ. 
είδος ενέργειας, χρόνος, τεκμηρίωση επιλογής, στοχοθέτηση κοινού, 
αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, κλπ.) 

 Τρόπο επιλογής των ομάδων στόχων 
 
Γ. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής 
 

 Πρόταση εξασφάλισης του ενιαίου χαρακτήρα της επικοινωνίας σε πανελλήνιο 
επίπεδο 

 Τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης 

 Εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 
 
 
2. Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 
πρόταση για τη δομή, τη σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας έργου και το αντικείμενο 
όλων των μελών της ομάδας έργου στο προκηρυσσόμενο έργο. 
 
Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: 
1. Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των 

υποομάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών 
(Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και 
εξειδικευμένων συνεργατών / συμβούλων. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται 
σαφής η ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους 
παραδοτέων αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν 
σκόπιμη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επί μέρους παραδοτέα ή πακέτα 
εργασιών που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει αναγκαία) 

2. το αντικείμενο εργασίας στις φάσεις του έργου κάθε στελέχους της ομάδας έργου 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ& ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Εταιρεία : 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 

   

   

   

 
όπου: 
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 Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου 
στελέχους της ομάδας έργου. 

 Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με 
την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 
στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία με την 
πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

 
 
3.  Πίνακες Συμμόρφωσης 
 
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και ο Πίνακας συμμόρφωσης 
(Παράρτημα ΙΙ) συμπληρωμένος. 
 
 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
 
 Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 
συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα 
με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» 
σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 
αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 
απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).  

 
 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών ή αναφορές μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχόμενων του.  
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Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους 
όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό 
όρο. 
 

Σημείωση 
Επισημαίνεται ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων όρων όπως «δωρεάν») συνιστά λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
 

12.3. Οικονομική Προσφορά 

 
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς, Παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
της οικονομικής προσφοράς που αναγράφονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας.  

2. Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά υπηρεσία, και το τελικό ποσό 
για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική 
προσφορά. 

3. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 
βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. 

 

Άρθρο 13: Κριτήριο Κατακύρωσης 

13.1. Επιλογή αναδόχου 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Μέρος Ζ’ της παρούσας διακήρυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ. 2,α ΙΙ) του 
Π.Δ. 118/2007, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 
60/2007.  

 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος 
επιλέγεται αυτός που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, αφού κληθούν όλοι οι 
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προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 
παρ. β) 

 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου 
αναλόγως.  

 Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. 

 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή 
στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις 
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη 
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο με  την  αμέσως επόμενη  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους υποψηφίους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους συμφερότερη 
προσφορά και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 

 Στις περιπτώσεις που  ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή 
ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  
του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 

13.2. Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών 

Ομάδα Α 

Κριτήρια κάλυψης των ειδικών απαιτήσεων του έργου.  

Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α: 75 %. 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν: η κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους στην Επικοινωνιακή Στρατηγική και στο 
Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας.  

Τα εργαλεία, η αποτελεσματική μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του Σχεδίου 
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Δράσεων Επικοινωνίας και υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

Προτάσεις και δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων ενεργειών που αναδεικνύουν τις 
παραμέτρους του έργου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. 

 

Ομάδα Β 

Κριτήρια επάρκειας Οργάνωσης και Διοίκησης του έργου.  

Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β: 25 % 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη του έργου και η οργάνωση της λειτουργίας της Ομάδας. 

Οι υποψήφιοι – και συγκεκριμένα τα άτομα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου- θα 
κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

 

Πίνακας Α: Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Βαθμολογία 

100-110 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία  

Α’ ΟΜΑΔΑ  

Αντίληψη, οργάνωση και μεθοδολογία   

 
75% 

 

Προτάσεις και δείγματα πρωτότυπων και  
καινοτόμων ενεργειών  

 30%  

Μεθοδολογία προσέγγισης, ελέγχου 
αποτελεσματικότητας και υποστήριξης της 
Αναθέτουσας Αρχής 

 25%  

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή 
τους στην Επικοινωνιακή Στρατηγική και στο 
Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 

 20%  

Β ΟΜΑΔΑ 

Εκτίμηση απόδοσης 

 25%  

Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος  15%  

Οργάνωση / ροή του έργου  10%  

 

13.3.  Διαδικασία Αξιολόγησης 

1.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
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(α) Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών  για το σύνολο των 
υπηρεσιών 
(β) Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών  για το σύνολο των υπηρεσιών 
(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το μικρότερο Κ/Β για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 
1.2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής απόψεως προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. 
1.3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής : 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης.  

 παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες δοκιμές επίδοσης 
και επίδειξης 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα 
καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 
 
Παρατηρήσεις 
 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή  μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του 
υποψηφίου οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση 
αυτή ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα 
προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 
 
 
2. Μέθοδος Αξιολόγησης  
 
Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) Κ/Β όπου: 
(α)  Κ = Συνολικό Κόστος  έργου 
(β) Β = S(βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των επιμέρους 

στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας (σi).  Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι συντελεστές σi δίνονται 
στον παρακάτω Πίνακα Α. 

Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 75 και 25 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το 
άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των 
ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπηρεσίας. Η 
βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές 
προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 110 στις περιπτώσεις 
που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του 
κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 
του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
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είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 
ομάδων.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη 
που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. 

 
 
Επισημαίνεται ότι για κάθε υπηρεσία θα προκύπτει λόγος Κ/Β, όπου Κ είναι το κόστος της 

προσφερόμενης υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ) και Β η βαθμολογία που παίρνει η υπηρεσία 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης - πίνακες κριτηρίων / συντελεστών. 

 
 
 

Άρθρο 14: Η Ισχύς των Προσφορών 

14.1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για  έξι (6) μήνες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν 
προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή θα απευθύνει 
γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη 
λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Οι  υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  
παρατάσεις. 

14.2.     Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό  μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

14.3.     Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο που κρίθηκε ανάδοχος 
μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή της προμήθειας. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση Συμμετοχής 
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15.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, ήτοι 10.000€.  

15.2. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

15.3 Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε 
αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  

15.4.Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην 
παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 2 και να περιλαμβάνει καταρχήν: 

    α. Την ημερομηνία έκδοσης.  
    β. Τον εκδότη. 
    γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
    δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
    ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
   στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου 
 υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
    ζ. Τους όρους ότι : 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως 
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
η. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προκηρυσσόμενο 
έργο. 
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

 
 Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 
προσφορά είναι: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

 (2) ο αριθμός της διακήρυξης 
 (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
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 (4) η ημερομηνία έκδοσής της 
 (5) τα στοιχεία του υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 
15.6.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους, στον οποίο θα κατακυρωθεί 

ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει 
προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 21, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

15.7.    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 
τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς 
υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή 
γενικότερα των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση ένωσης υποψηφίων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

Άρθρο 16: Διαγωνιστική Διαδικασία 

 

16.1. Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού , η οποία προκύπτει σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν 
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, δημοσία κατά την Τρίτη 16.09.2014, 
και ώρα 10:00, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ – Πανεπιστημιούπολη, 
2ος όροφος , τηλ. 210 727 5012, Fax 210 727 5010 
 
Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο  των εγγράφων, δικαιολογητικών και των 
τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.   
Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  
της αντίστοιχης Προσφοράς.   
 
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται   σύμφωνα με τα παρακάτω:  
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Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

 
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 

επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία: 
 
Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού αριθμεί, 

μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν 
υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν 
υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην 
Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους 
δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και 
σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο 
και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία 
που περιέχονται σ’ αυτούς.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την 
πρόσκληση.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα και 
πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την 
υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 
ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη της και τα σχετικά δείγματα  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια 
του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των 
υποβληθέντων στοιχείων.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού Πρακτικό  αποδοχής ή αιτιολογημένης 
απόρριψης των Προσφορών.  Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στην Επιτροπή 
Ερευνών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση της αξιολόγησης. Η απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
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Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και 
ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με 
τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) - τρεις (3) ημέρες προ 
της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου - τους συμμετέχοντες που δεν 
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.   

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 
Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των 
Οικονομικών Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, μπορεί να 
ζητηθεί εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. 
Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων 
εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση 
των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην 
Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους 
συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών 
τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την 
αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. 

 

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών - Κατακύρωση 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού διενεργεί την αποσφράγιση και τον έλεγχο του 
φακέλου των δικαιολογητικών μετά από σχετική πρόσκληση η οποία αποστέλλεται τρεις (3) 
ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου σε όλους όσους δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών / ή εξέταση από 
την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το 
προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
συντάσσει το τελικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την 
κατακύρωση του Διαγωνισμού. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται σε όλους 
τους υποψήφιους Αναδόχους. 
 

Άρθρο 17: Δικαιολογητικά για την κατακύρωση 

 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από 
σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 
118/2007.  

Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 
του Ν. 2690/1999.  

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παρακάτω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 
 
 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
 Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ακόλουθων 
δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 
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Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 

(1) Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48). 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11)  απάτη 
12)  Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 
παρ. 1)  
 
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου  ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη 
βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς 
και ότι δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα εις βάρος του υποψηφίου. 
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(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του . Για τη 
διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται   

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και   

 
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
(5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 
(6) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 
 
 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημοσίου 
 Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του 
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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 Ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 
 Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
 Ότι δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
 
 

Β. Οι Αλλοδαποί. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου  ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη 
βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς 
και ότι δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα εις βάρος του υποψηφίου. 
 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
 

Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες και Β΄ 
Αλλοδαποί 
 
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
 
φυσικά πρόσωπα 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. 
 
και επιπλέον 
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ 
περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης2, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση3.  

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  
 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
 

Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

 Κατά περίπτωση,  τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες 
πολίτες και Β΄ Αλλοδαποί  
 
και επιπλέον 
 
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 

                                                           
2
. Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν 

τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη 

λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.  
3
. Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 

3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).    
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Ε. Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει 
στην ένωση (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  
 
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  
 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε υποψήφιο, που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική 
κατάσταση των συμμετεχόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν 
τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση αυτών. Όταν 
οι πληροφορίες αφορούν έναν συμμετέχοντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της 
Ε.Ε., η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα 
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο συμμετέχων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου 
ή του προσφέροντος. 
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Άρθρο 18: Απόρριψη προσφορών 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια της παρούσας, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη 
νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ της 
προμήθειας, 

 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
π.δ. 60/2007 και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,  

 ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου 
στην παρούσα, 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του απαιτουμένου στην παρούσα 
διακήρυξη, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 
αυτοί αναφέρονται. 

 

Άρθρο 19: Ματαίωση 

 
 Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την 
ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Η 
Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε 
τέλος να προσφεύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί 
να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
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το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να 
επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο 
δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 
118/2007. 
 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως  προσφορά ανά υπηρεσία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
μέρος Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ. 2,α ΙΙ) του Π.Δ. 
118/2007, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.  
 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος  
επιλέγεται αυτός που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. 
β) 
 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.  
 Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής σύμφωνα με τη 
σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με τη 
σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο 
άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο με  την  αμέσως επόμενη  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψηφίους 
δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους συμφερότερη προσφορά και τις προϋποθέσεις 
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 
του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ 
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 
τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Άρθρο 20: 

Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση 
του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010.  
 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται 
υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της 
αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. 
 
 Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την τελευταία 
δημοσίευση της διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 
Κατά συνέπεια η προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ασκείται 
το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξεως του 
μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εκτός αν έχει συντελεστεί 
η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την 
Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία άρχεται από την επομένη της 
ημερομηνίας αυτής. Προδικαστικές προσφυγές κατά των όρων της διακήρυξης εκτός των 
ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
 Η προσφυγή αυτή αποτελεί ορό του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών 
ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.  
 Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε 
ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος 
εντός δέκα ημερών από τη ρητή η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον 
του αρμόδιου δικαστηρίου. Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως ασφαλιστικών 
μέτρων πρέπει να κατατεθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως παράβολο το ύψος 
του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας περιλαμβανομένου του 
ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.12.2012 ΦΕΚ Α΄237. 
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 Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία 
για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. 
 Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την 
παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 
 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Ν. 3886/2010, άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν 
εφαρμόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους 
ενδιαφερομένους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφοι 1 
ως 4 και 6 του ΠΔ 118/2007. 
 

Άρθρο 21:Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 

 
21.1. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Μέρος Ζ΄, Σχέδιο Σύμβασης, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

21.2.  Ο υποψήφιος ανάδοχος/  ανάδοχοι καλείται να υπογράψει τη σύμβαση το 
αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας και 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, 
Υπόδειγμα 3 (αρ 23 του ΠΔ118/2007). Αν περάσει η προθεσμία των δεκαπέντε 
ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

21.3.  Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην 
περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

21.4.  Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε 
αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας.  

21.5.  Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου 
της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την 
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συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.  

21.6  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή 
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση 
Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του 
μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα 
αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
 (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  
 (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της 
Εγγύησης  Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

21.7.  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το 
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 
3 στο Παράρτημα ΙΙ, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος  που του κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α., ισχύος όση η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, πλέον δυο μηνών.  

21.8.    Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

21.9. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή 
της εγγυητικής επιστολής στον  αναδόχου. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική 
παραλαβή του έργου. 
Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη 
και μη, αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

21.10.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) μόνο σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν προς τούτο και η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. Σε 
περίπτωση τροποποίησης θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως 
προδιαγράφηκε. 

21.11.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 
υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί 
τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η 
ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία 
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που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 
Σύμβαση. 

21.12. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού 
προϋπολογισμού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο 
ποσό. 

21.13. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης 
η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως. 

 
 
 

Άρθρο 22:Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
22.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης 
Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει 
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

22.2. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 
υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις 
ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του 
αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από 
τη γραπτή έγκριση αυτής. Εφόσον ο Ανάδοχος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή, ο 
εκπρόσωπός του και ο αναπληρωτής αυτού πρέπει να κατοικούν μόνιμα στην 
Ελλάδα. 

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

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

22.5.    Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

22.6.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
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ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

22.7.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει 
με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα 
δικαιώματά του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε 
αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά 
και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου 
είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης 
έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, 
που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

22.8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά 
πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

22.9.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα 
είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας του, για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

22.10.  Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά 
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της 
ένωσης, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί 
να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 
εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

22.11.  Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 
επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση 
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οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος 
μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο 
αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω 
συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του 
αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την 
αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο 
αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
κηρύξει την Ανάδοχο ένωση  έκπτωτο.  

 
   

Άρθρο 23: Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει  τον εκτελωνισμό των ειδών, τους οποίους θα παραδώσουν στους 
χώρους που θα υποδείξει το ΕΚΠΑ. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 24: Τόπος Παροχής υπηρεσιών και παράδοση του έργου (παραδοτέων) 

 

Η παροχή των υπηρεσιών  θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε χώρους του Πανεπιστημίου που θα υποδείξει το 
τελευταίο. 
 

Άρθρο 25: Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης 

 
25.1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνεται σε δύο στάδια,  

 Προσωρινή Παραλαβή η οποία αφορά στην παράδοση των παραδοτέων στους 
χώρους του Πανεπιστημίου 

 Οριστική Παραλαβή  
 Η οριστική  ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ορίζεται να γίνει εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημέρα της παράδοσης (προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων) 
25.2. Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής 

των παραδοτέων ή και αργότερα, παραδοτέα με ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει 
να κάνει τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 26: Ανωτέρα Βία 

 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

55 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

26.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

26.2.   Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
26.3 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των 
εγκαταστάσεων του αναδόχου. 
Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
Πλημμύρα. 
Σεισμός.  
Πόλεμος.  
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

26.4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

26.5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης 
παράδοσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 27: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

 
  
27.1.   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων, θα 

επιβάλλονται  αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.  
27.2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται  αναλογικά οι 

διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου». 

27.3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 
αναθέτοντος. 

27.4. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
σύμβασης. 

27.5. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν 
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προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του π.δ.118/10.7.2007. 

 

Άρθρο 28: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

28.1.    Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

28.2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.  

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

 
29       ΑΡΘΡΟ 29. Πνευματικά Δικαιώματα 

  
Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό 
υλικό παραγωγής (μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots 
κ.λ.π.) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο έχει το 
δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται 
παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 
 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 
προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, 
εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν 
μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική 
αναφορά τους θα γίνει στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 
 Σε περίπτωση έγερσης αγωγής ή άσκησης ενδίκου μέσου κατά του 
Πανεπιστημίου Αθηνών από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με  τα πνευματικά 
δικαιώματα των προϊόντων διανοίας που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, το 
Πανεπιστήμιο οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικώς και 
εξωδίκως, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, απέναντι στον τρίτο. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει το Πανεπιστήμιο ή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει 
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το Πανεπιστήμιο για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από 
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν  οι  διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 

 
30       ΑΡΘΡΟ 30. Εμπιστευτικότητα 
 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 
 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το 
Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του 
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του 
Αναδόχου. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1. Αντικείμενο του έργου 
 
Βασικός στόχος του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, μέσω της χρήσης ενός 
επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής, είναι η 
πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πολιτείας, της ιατρικής 
κοινότητας, των επιστημόνων υγείας, φορέων και συλλόγων καθώς και της κοινής γνώμης 
γενικότερα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις 
προτεραιότητες και τις δράσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία» και για τη συμβολή της  Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισμού & Διαβήτη, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στη διαμόρφωση πολιτικής 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα. 
 
Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: 

1. Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, την σωστή 

άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία. 

2. Ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας σχετικά με 

τις παρεμβάσεις που προτείνονται στο έργο. 

3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

5. Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω “help desk”. 
 

Το έργο του  Αναδόχου θα περιλαμβάνει: 
 
Α. Σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης  

Θα αφορούν στο σύνολο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ή σε επιμέρους θεματικά 
αντικείμενά της, που θα περιλαμβάνουν και θα εξειδικεύουν : 

 την προτεινόμενη επικοινωνιακή προσέγγιση  

 αναλυτικά στοιχεία για τις διαθέσεις της ιατρικής κοινότητας, των επιστημόνων 

υγείας και κοινής γνώμης γενικότερα σε όλες τις φάσεις του έργου 

 τα προτεινόμενα θέματα προς παρουσίαση 

 τις προτεινόμενες τεχνικές δημοσιότητας 
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 δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων  

 τη μεθοδολογία υλοποίησης  

 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
με αιτιολόγηση και επαρκή στοιχειοθέτηση των προτεινομένων επιλογών και αναφορά 
στα κριτήρια επιλογής της θεματολογίας, των μέσων και της συχνότητας 
δημοσιοποίησης. 
 

Β. Υλοποίηση  του Σχεδιασμού  

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένες προτάσεις 
για την υλοποίηση της, οι οποίες θα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

 Επικοινωνιακά μέσα (μηνύματα, κείμενα,  σενάρια, κ.λ.π) 

 Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά συνέδρια/εκδηλώσεις 

 Έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές της κοινής γνώμης) 

 Διαφημιστικά μέσα (με περιγραφή που θα περιλαμβάνει το μέσον, 

προγραμματισμό, κόστος) 

 Μεθοδολογία Υλοποίησης 
 

Γ. Συμβουλευτική υποστήριξη 

Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης της επικοινωνιακής πολιτικής, κατά την 
διάρκεια της προβολής και της προώθησης των στόχων και σκοπών του Προγράμματος.  

 
Δ. Σύνταξη τακτικών εκθέσεων προόδου  

Με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου, εκθέσεων αποτελεσματικότητας των 
δράσεων, καθώς και δημιουργία αρχείων για την κάθε ενέργεια.  

 
Ε. Λοιπές ενέργειες 

Κάθε άλλη εκτός των ανωτέρω σχετική με το αντικείμενο του έργου ενέργεια που θα 
θεωρηθεί απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των στόχων του. 

 
Από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αναδεικνύονται: 

 Η κεντρική ιδέα (concept) της Πρότασης 

 Οι Στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής 

 Η Τεχνική Προσέγγιση και τρόπος υλοποίησης του έργου 

 Οι Μέθοδοι και Εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν (γενική κάλυψη - 

ειδικές εφαρμογές) 

 Οι Αναλυτικές Προτάσεις υλοποίησης δράσεων ανά θεματικό αντικείμενο επιλογής 
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του προσφέροντος 

 Οι Ενδεικτικές Προτάσεις με δείγματα υλικών και μέσων 

 Η ενδεχόμενη καινοτομία σε οποιοδήποτε σημείο της πρότασης (π.χ. στη 

μεθοδολογία ή / και τις τεχνικές ή / και τα μέσα ή / και τα εργαλεία, κλπ) 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, 

ιδιαίτερα σε σχέση με τις ομάδες-στόχους της επικοινωνιακής διαδικασίας. Έμφαση 

θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων του 

έργου 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, προτεινόμενη οργάνωση και σχέδιο εργασίας 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου (επικοινωνιακής και 

χρονικής) σε δραστηριότητες 

 Προσδιορισμό και περιγραφή των παραδοτέων του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα των φάσεων, των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του 

έργου 

 Το τμήμα του έργου που ο Ανάδοχος έχει την πρόθεση να υλοποιήσει με 

εξωτερικούς συνεργάτες, με αναφορά των πιθανών συνεργατών. Επισημαίνεται 

πάντως ότι σε περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικούς προς το σχήμα συνεργάτες, 

υπεύθυνος έναντι της Αναθετούσας Αρχής παραμένει καθ’ ολοκληρία ο Ανάδοχος 

 Προτάσεις δημιουργικού, με βάση το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, 

συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών σεναρίων που ενδεχομένως θεωρηθούν 

σκόπιμα από τον Ανάδοχο 

 Προτάσεις δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων και λοιπών προωθητικών 

ενεργειών με βάση το προτεινόμενο Σχέδιο 
 
Στην πρότασή τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τις ενέργειες / 
δράσεις που καταγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 
 
Διευκρινίσεις 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια – και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από 

τον ίδιο ή από τρίτους - αναλυτικά πρόταση για το περιεχόμενο, το χρόνο, τον τόπο 
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και τον τρόπο υλοποίησης.  

 Στο πλαίσιο αυτό, αν η υλοποίηση πραγματοποιηθεί από τρίτους - υποβάλλει 

λεπτομερή πρόταση προδιαγραφών πρόσκλησης υποβολής για τους τρίτους που θα 

κληθούν να υποβάλλουν προσφορά.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει τον κατάλογο των 

εταιρειών που προσκαλούνται από τον Ανάδοχο να υποβάλλουν προσφορά. Για την 

ανάθεση του έργου αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από σχετική εισήγηση 

του Αναδόχου. 

 Στην περίπτωση που η ενέργεια προτείνεται να αναληφθεί από τον ίδιο τον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα – εφόσον το κρίνει σκόπιμο – 

να ζητήσει την υποβολή σχετικών προσφορών και από τρίτους. 
 
Επίσης οι Προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 Πληροφόρηση, παρακίνηση: Η δημοσιότητα του Προγράμματος δεν πρέπει να 

στοχεύει απλά στην πληροφόρηση κοινού και ενδιαφερομένων γύρω από τις 

Δράσεις του Προγράμματος. Πρέπει κυρίως να επιδιώκει την κατανόηση των 

στόχων του και την ευαισθητοποίηση, αλλά και στην παρακίνηση ατόμων και 

φορέων που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του, είτε ως αποδέκτες/ωφελούμενοι (π.χ. παιδιά, οικογένειες), είτε ως 

χρήστες των παρεμβάσεων (π.χ. παιδίατροι). 

 Συνέχεια και διάρκεια: Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε θα πρέπει να επιδιώκεται 

η συνέχεια και διάρκεια και η αποφυγή Δράσεων αποσπασματικού, ασυνεχούς και 

ευκαιριακού χαρακτήρα. Έτσι η δημοσιότητα θα καθίσταται σημαντικό εργαλείο 

επίτευξης του Προγράμματος. 

 Εξειδίκευση και εξατομίκευση: Οι Δράσεις δημοσιότητας είναι απαραίτητο να 

έχουν τοπικό (π.χ χωρικό ή ανά μονάδα παρέμβασης), ειδικό (π.χ ανά θεματική 

ενότητα ή ομάδες πληθυσμού) και συγκεκριμένο χαρακτήρα (π.χ χωρίς γενικόλογη 

απεύθυνση και ασαφή μηνύματα). Έτσι η δημοσιότητα δεν παραμένει απλό 

εργαλείο γνωστοποίησης των παρεμβάσεων αλλά γίνεται μέσω εξασφάλισης της 

μέγιστης δυνατής ωφελιμότητας για όλους τους αποδέκτες. 
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4.2. Τρόπος Υλοποίησης  - Παραδοτέα  
 
To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου, το οποίο συνίσταται 
στην εξειδίκευση και υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων 
Επικοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του 
έργου, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, εκτελείται ως ακολούθως: 
 
Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή κατά τα ανωτέρω: 

 Οριστικοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνιακής Στρατηγικής με βάση τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής και τις ανάγκες του έργου. 

 Οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας που υλοποιεί την πιο πάνω 

Επικοινωνιακή στρατηγική. 

 Υλοποίηση των τελικά προκρινομένων ενεργειών με βάση τις προτάσεις που 

υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, όπως περιγράφηκε 

προηγούμενα. 

 Συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού 

έργου. 
 

Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται με 
βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του Προγράμματος. 
 

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

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας, λαμβάνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονομικής εξέλιξης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς απολογισμούς όταν 
απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Πιο συγκεκριμένα, τα Παραδοτέα του Αναδόχου συνίστανται κατ’ ελάχιστο σε: 
 

Α. Πριν από την υλοποίηση: 
 

 Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

 Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 
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Β. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
 
Τα παραδοτέα του Αναδόχου συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε: 

 Διαρκή αναπροσαρμογή του συνολικού Σχεδίου Δράσης, με βάση τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης των υλοποιούμενων δράσεων Δημοσιότητας και τις παρατηρήσεις 

της Αναθετούσας Αρχής. Η αξιολόγηση των δράσεων πρέπει να γίνεται σε 

συγκεκριμένες φάσεις υλοποίησης που μπορεί να προτείνει ο Ανάδοχος ως 

καταλληλότερες και θα εγκρίνει η Αναθετούσα Αρχή. 

 Έντυπο υλικό (βιβλία, φυλλάδια, άλλο υλικό προβολής κλπ.). 

 Ηλεκτρονικό υλικό (π.χ. cd roms, newsletters κλπ.). 

 Οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. τηλεοπτικό μήνυμα, ραδιοφωνικό μήνυμα, βίντεο, 

κλπ.). 

 Άλλο διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων επίδειξης (π.χ  

διαφημιστικά μπλουζάκια.). 

 Υλικό εκδηλώσεων προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 Υλικό προβολής στο διαδίκτυο. 

 Υλικό προβολής σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις / ημερίδες / συνέδρια. 

 Εκθέσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων Δημοσιότητας. 

 Άλλες Εκθέσεις υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, μετά από 

σχετική απαίτηση της Αναθετούσας Αρχής. 
 

Γ. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης  
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Αναθετούσα Αρχή, Τελική Έκθεση Αξιολόγησης των 
Δράσεων Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας συνολικά. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η Αναθετούσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας δικών της 
αξιολογήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των δράσεων Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με βάση τις οποίες μπορεί να κρίνει και 
το έργο του Αναδόχου. 
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο του κόστους δημιουργίας και παραγωγής του συνόλου των 
παραδοτέων περιλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

 
 

Πίνακες Συμμόρφωσης 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με 
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
συμπληρώσει αναλυτικά τις στήλες Απάντηση και Παραπομπή στην οποία να τεκμηριώνει 
σαφώς την κάλυψη της σχετικής απαίτησης. Οι παραπομπές πρέπει να είναι απολύτως 
ακριβείς και σχετικές με τα ζητούμενα και να παραπέμπουν όχι σε ολόκληρα κεφάλαια της 
τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία της τεχνικής προσφοράς. 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης 

1.  

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει 
το έργο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
ομάδες-στόχους της επικοινωνιακής 
διαδικασίας. Έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στην κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων 
του έργου 

ΝΑΙ   

2.  
Μεθοδολογία υλοποίησης του 
έργου, προτεινόμενη οργάνωση και 
σχέδιο εργασίας 

ΝΑΙ   

3.  

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση 
κάθε φάσης του έργου 
(επικοινωνιακής και χρονικής) σε 
δραστηριότητες 

ΝΑΙ   

4.  
Προσδιορισμό και περιγραφή των 
παραδοτέων του έργου 

ΝΑΙ   

5.  
Χρονοδιάγραμμα των φάσεων, των 
δραστηριοτήτων και των 
παραδοτέων του έργου 

ΝΑΙ   
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6.  

Ολοκληρωμένες προτάσεις για την 
υλοποίηση της στρατηγικής, οι 
οποίες θα μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά: 

- Επικοινωνιακά μέσα (μηνύματα, 
κείμενα,  σενάρια, κ.λ.π) 

- Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά 
συνέδρια/ εκδηλώσεις 

- Έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές) 

- Διαφημιστικά μέσα (με 
περιγραφή που θα περιλαμβάνει 
το μέσον, προγραμματισμό, 
κόστος) 

- Μεθοδολογία Υλοποίησης 

ΝΑΙ   

7.  

Συμβουλευτική υποστήριξη της 
επικοινωνιακής πολιτικής, κατά την 
διάρκεια της προβολής και της 
προώθησης των στόχων και σκοπών 
του Προγράμματος 

ΝΑΙ   

8.  

Σύνταξη τακτικών εκθέσεων προόδου 
με σκοπό τον έλεγχο της προόδου 
του έργου, εκθέσεων 
αποτελεσματικότητας των δράσεων, 
καθώς και δημιουργία αρχείων για 
την κάθε ενέργεια 

ΝΑΙ   

9.  

Κάθε άλλη εκτός των ανωτέρω 
σχετική με το αντικείμενο του έργου 
ενέργεια που θα θεωρηθεί 
απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των 
στόχων του 

ΝΑΙ   

Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, 
καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 

10.  

Ανανέωση της ιστοσελίδας του 
προγράμματος  

www.childhood-obesity.gr 

ΝΑΙ   

11.  
Διαφημιστική καμπάνια μέσω             
e-mail, sms και newsletter  

ΝΑΙ   
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12.  

Επιστημονική Εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 

Αθήνα (24-25 Οκτώβριου 2014) 

Η προσφορά να περιλαμβάνει,  
μεταξύ άλλων, προτάσεις για: 

- Ανάλυση των δυνατοτήτων των 
διαθέσιμων Συνεδριακών-
Εκθεσιακών χώρων ή 
ξενοδοχείων, με σκοπό την 
ιδανική επιλογή.  

- Σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος 
εργασιών και ενεργειών που θα 
ακολουθείται. 

- Κοινωνικές εκδηλώσεις που θα 
πλαισιώσουν την Εκδήλωση.   

- Ανεύρεση χορηγών. 

- Δημοσιότητα και δημόσιες 
σχέσεις συνεδρίου. 

- Οργάνωση συνέντευξης τύπου.  

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 
σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων 
με δημόσιους φορείς για την έγκριση 
της εκδήλωσης και έκδοση άδειας 
χρηματοδότησης  

ΝΑΙ   
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13.  

Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου (Press 
Conference) για τον απολογισμό του 
έργου 

- Οργάνωση, Διαχείριση και 
Ανάπτυξη Σχέσεων με τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ  

- Σύνταξη και αποστολή 
πρόσκλησης στους ιατρικούς 
συντάκτες 

- Σύνταξη και Διανομή Δελτίων 
Τύπου και άρθρων  

- Επιμέλεια - Διοργάνωση της 
συνέντευξης  

- Ηλεκτρονική διανομή του υλικού 
σε παρόντες και απόντες 
δημοσιογράφους  

- Φωτογραφική κάλυψη και 
μαγνητοσκόπηση της συνέντευξης  

- Δημιουργία και παράδοση στην 
Αναθετούσα Αρχή φακέλου 
πεπραγμένων της συνέντευξης  

- Ποσοτική και ποιοτική 
αξιολόγηση Δημοσιότητας 

ΝΑΙ   

14.  

Προωθητικές ενέργειες, οι οποίες θα 
μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά: 

- Δημόσια & Ιδιωτικά Παιδιατρικά 
Νοσοκομεία, Κλινικές, 
Μαιευτήρια 

- Δήμοι / Τοπικοί Φορείς  
- Αιγίδες / Συνεργασίες 
- Ιατρικές Τηλεοπτικές Εκπομπές 
- Ιατρικοί Σύλλογοι 
- Επιστημονικές Εταιρείες 
- Εταιρείες προϊόντων διαιτητικής 

διατροφής 
- Φαρμακευτικές εταιρείες 

ΝΑΙ   

15.  Άλλη πρόταση ΝΑΙ   
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Ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που προτείνονται στο έργο 

Α. Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων 

Οι ημερίδες ενημέρωσης απευθύνονται κυρίως στην ιατρική κοινότητα (με έμφαση στους 
Παιδιάτρους, Παιδοενδρινολόγους) στους επιστήμονες υγείας (με έμφαση 
Διαιτολόγους/Διατροφολόγους, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Παιδοψυχολόγους) με σκοπό 
την σωστή κατάρτιση και εκπαίδευσή τους σε θέματα γύρω από το Πρόγραμμα και τους 
τομείς δράσης του. 

16.  Αθήνα  ΝΑΙ   

17.  Θεσσαλονίκη  ΝΑΙ   

18.  Ιωάννινα  ΝΑΙ   

19.  Πάτρα  ΝΑΙ   

20.  Ηράκλειο Κρήτης  ΝΑΙ   

21.  Άλλη πρόταση Επιθυμητή   

Β. Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά συνέδρια / εκδηλώσεις 

Με τη συμμετοχή εξασφαλίζεται η προσωπική επαφή των στελεχών του Προγράμματος με 
τους ενδιαφερόμενους και το εξειδικευμένο κοινό και παράγουν δημοσιότητα, καθώς το 
ίδιο το κοινό γίνεται πολλαπλασιαστής του επικοινωνιακού μηνύματος. 

22.  
Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά 
συνέδρια / εκδηλώσεις του 
εσωτερικού (προτάσεις) 

ΝΑΙ   

23.  
Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά 
συνέδρια / εκδηλώσεις του 
εξωτερικού (προτάσεις) 

ΝΑΙ   

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
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24.  

Τηλεοπτικό μήνυμα  

- Διάρκειας 45 δευτερολέπτων 
(προτείνεται) 

- Να παρουσιαστεί προτεινόμενο 
κείμενο διαφήμισης, το οποίο να 
συμπεριλαμβάνει αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,  
αναφορά στην ταυτότητα του 
φορέα χρηµατοδότησης, 
εκφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ – 
Με τη χρηµατοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 

- Τα πνευματικά δικαιώματα του 
προϊόντος παραχωρούνται στην 
Αναθετούσα Αρχή για 
οποιαδήποτε μελλοντική χρήση 

- Το τηλεοπτικό μήνυμα θα έχει 
πανελλαδική προβολή και δεν 
έχει κανένα εμπορικό και 
κερδοσκοπικό όφελος (προβολή 
ως «κοινωνικό μήνυμα») 

ΝΑΙ   
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Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

25.  

Ραδιοφωνικό μήνυμα  

- Διάρκειας 30 δευτερολέπτων 
(προτείνεται) 

- Να παρουσιαστεί προτεινόμενο 
κείμενο διαφήμισης, το οποίο να 
συμπεριλαμβάνει αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,  
αναφορά στην ταυτότητα του 
φορέα χρηµατοδότησης, 
εκφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ – 
Με τη χρηµατοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 

- Τα πνευματικά δικαιώματα του 
προϊόντος παραχωρούνται στην 
Αναθετούσα Αρχή για 
οποιαδήποτε μελλοντική χρήση 

- Το ραδιοφωνικό μήνυμα θα έχει 
πανελλαδική μετάδοση και δεν 
έχει κανένα εμπορικό και 
κερδοσκοπικό όφελος (μετάδοση 
ως «κοινωνικό μήνυμα») 

ΝΑΙ   

26.  

Διαφημιστικές καταχωρήσεις (π.χ. 
banner) μέσω διαδικτυακών 
ιστοσελίδων, όπως: www.in.gr, 
www.iatronet.gr, www.healthview.gr 

ΝΑΙ   

27.  
Δελτία Τύπου μέσω διαδικτυακών 
ιστοσελίδων, όπως: www.in.gr, 
www.iatronet.gr, www.healthview.gr 

ΝΑΙ   

28.  Άλλη πρόταση Επιθυμητή   

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων 

29.  Facebook ΝΑΙ   

30.  LinkedIn ΝΑΙ   

31.  Twitter ΝΑΙ   

32.  Άλλη πρόταση Επιθυμητή   

Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω “help desk” 

http://www.in.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.healthview.gr/
http://www.in.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.healthview.gr/
ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

33.  

- Υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής 
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(εμαιλ) σε καθημερινή βάση κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες  
8:00-16:00 

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών 
παρουσιάσεων μέσω διαδικτύου 
(e-learning, web broadcasting) 

Σημείωση: 

- Ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί 
θα πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθετούσα Αρχή 

- Ο συνεργάτης θα εκπαιδευτεί από 
την Αναθετούσα Αρχή 

Διευκρίνιση:  

- Η δαπάνη σύστασης και 
οργάνωσης του Help Desk στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 
Σοφία» θα καλυφθεί από την 
Αναθετούσα Αρχή 

ΝΑΙ   

Επικοινωνιακό Υλικό Έντυπο & Ηλεκτρονικό 

34.  

Έντυπο δίπτυχο  

- Διαστάσεις : 14,8 x 21 εκ.  

- Σελίδες :   4   

- Εκτύπωση: 4-χρωμία  

- Χαρτί : 300 gr velvet 

- Βιβλιοδεσία : δίπλωμα στη μέση    

- Αντίτυπα: 100.000 

ΝΑΙ   

35.  

Έντυπο μονόπτυχο  

- Διαστάσεις : 12,7 x 7,6 εκ.  

- Σελίδες :   2   

- Εκτύπωση: 4-χρωμία  

- Χαρτί : 300 gr velvet 

- Βιβλιοδεσία : --- 

- Αντίτυπα: 20.000 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

36.  

Τελική Έκθεση – Απολογισμός 

- Διαστάσεις : Α4 

- Σελίδες :  θα προσδιοριστεί 

- Εκτύπωση: 4-χρωμία  

- Χαρτί : θα προσδιοριστεί 

- Βιβλιοδεσία : θα προσδιοριστεί 

- Αντίτυπα: 50 

- CD : 50 αντίτυπα  

ΝΑΙ   

37.  
Newsletters 

Σε ηλεκτρονική μορφή 
ΝΑΙ   

38.  Άλλη πρόταση Επιθυμητή   

Λοιπές Ενέργειες (δαπάνες) 

39.  

Κατοχύρωση Λογοτύπου  

Προτείνεται η κατοχύρωση σε εθνικό 
(ημεδαπό) επίπεδο 

ΝΑΙ   

40.  

Πανό (Banners) 

Ποσότητα: 4 τμχ  

Ενδεικτικά: 

- Roll Up 80x200 με εκτύπωση σε 
φωτογραφικό με ματ 
πλαστικοποίηση + μηχανισμός 

ΝΑΙ   

41.  

Διαφημιστικά μπλουζάκια με το 
λογότυπο 

- Λευκό Τ-shirt 

- Διάφορα μεγέθη 

- Έγχρωμη εκτύπωση του 
λογοτύπου και της ιστοσελίδας 
www.childhood-obesity.gr 

- Ποσότητα: 2.000 τμχ 

ΝΑΙ   

42.  
Λοιπές δαπάνες (ενδεικτικός 
προσδιορισμός) 

ΝΑΙ   

     

 
Για το Διαγωνιζόμενο 

 
(Ονομ/μο - Υπογραφή) 

http://www.childhood-obesity.gr/
ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς 

 

Πίνακες Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς 

 

1. Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Διαχείριση / Συντονισμός 
έργου και προτεινόμενων 
δράσεων 

     

2. 

Παροχή συνεχούς 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης της 
επικοινωνιακής 
πολιτικής, κατά την 
διάρκεια της προβολής 
και της προώθησης των 
στόχων και σκοπών του 
Προγράμματος 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

2. Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, την σωστή 

άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Ανανέωση της 
ιστοσελίδας του 
προγράμματος  

www.childhood-
obesity.gr 

     

2. 

Διαφημιστική καμπάνια 
μέσω e-mail, sms και 
newsletter  

     

3. 

Επιστημονική Εκδήλωση 
για την Παγκόσμια Ημέρα 
Παχυσαρκίας / Αθήνα 
(24-25 Οκτώβριου 2014) 

     

4. 

Οργάνωση Συνέντευξης 
Τύπου (Press Conference) 
για τον απολογισμό του 
έργου 

     

5. 

Προωθητικές ενέργειες 
(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, ταυτοποποιώ-
ντας το ως 5.1, 5.2, 5.3, κλπ) 

     

6. 

Άλλη πρόταση 

(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, ταυτοποποιώ-
ντας το ως 6.1, 6.2, 6.3, κλπ) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

3. Ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας σχετικά με 

τις παρεμβάσεις που προτείνονται στο έργο  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων 

1. Αθήνα       

2. Θεσσαλονίκη       

3. Ιωάννινα       

4. Πάτρα       

5. Ηράκλειο Κρήτης       

6. 

Άλλη πρόταση 

(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, 
ταυτοποποιώντας το ως 6.1, 
6.2, 6.3, κλπ) 

     

Β. Συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά συνέδρια / εκδηλώσεις 

7. 

Συμμετοχή σε άλλα 
επιστημονικά συνέδρια/ 
εκδηλώσεις του 
εσωτερικού  

     

8. 

Συμμετοχή σε άλλα 
επιστημονικά συνέδρια/ 
εκδηλώσεις του 
εξωτερικού 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Τηλεοπτικό μήνυμα       

2. Ραδιοφωνικό μήνυμα      

3. 

Διαφημιστικές 
καταχωρήσεις (π.χ. 
banner) μέσω 
διαδικτυακών 
ιστοσελίδων 

     

4. 

Δελτία Τύπου μέσω 
διαδικτυακών 
ιστοσελίδων 

     

5. 

Άλλη πρόταση 

(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, 
ταυτοποποιώντας το ως 5.1, 
5.2, 5.3, κλπ) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Facebook      

2. LinkedIn      

3. Twitter      

4. 

Άλλη πρόταση 

(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, ταυτοποποιώ-
ντας το ως 4.1, 4.2, 4.3, κλπ) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

6. Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω “help desk” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Υποστήριξη τηλεφωνικής 
γραμμής και ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου 
(εμαιλ) σε καθημερινή 
βάση κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες  8:00-
16:00 

     

2. 

Διοργάνωση 
εκπαιδευτικών 
παρουσιάσεων μέσω 
διαδικτύου (e-learning, 
web broadcasting) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

7. Επικοινωνιακό Υλικό Έντυπο & Ηλεκτρονικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Έντυπο δίπτυχο  

- Διαστάσεις : 14,8 x 21 εκ.  

- Σελίδες :   4   

- Εκτύπωση: 4-χρωμία 

- Χαρτί : 300 gr velvet 

- Βιβλιοδεσία : δίπλωμα             
στη μέση    

100.000     

2. 

Έντυπο μονόπτυχο  

- Διαστάσεις : 12,7 x 7,6 εκ.  

- Σελίδες :   2   

- Εκτύπωση: 4-χρωμία 

- Χαρτί : 300 gr velvet 

- Βιβλιοδεσία : --- 

- Αντίτυπα:  

20.000     

3. 

Τελική Έκθεση – 
Απολογισμός 

- Διαστάσεις : Α4 

- Σελίδες :  θα 
προσδιοριστεί 

- Εκτύπωση: 4-χρωμία 

- Χαρτί : θα προσδιοριστεί 

- Βιβλιοδεσία : θα 
προσδιοριστεί 

50 
(συμπερι-
λαμβανο-
μένου CD) 

    

4. 
Newsletters 

Σε ηλεκτρονική μορφή 
     

5. 

Άλλη πρόταση 

(αν είναι περισσότερες της μιας, 
να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό 
κελί για τον προσδιορισμό του 
κόστους ανά ενέργεια, 
ταυτοποποιώ-ντας το ως 8.1, 
8.2, 8.3, κλπ) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      
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8. Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Κατοχύρωση Λογοτύπου       

2. Πανό (Banners) 4 τμχ     

4. 
Διαφημιστικά 
μπλουζάκια 2.000 τμχ     

5. 

Λοιπές δαπάνες 
(ενδεικτικός 
προσδιορισμός) 

(αν είναι περισσότερες της 
μιας, να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστό κελί για τον 
προσδιορισμό του κόστους 
ανά ενέργεια, 
ταυτοποποιώντας το ως 6.1, 
6.2, 6.3, κλπ) 

     

ΣΥΝΟΛΟ      
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9. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Υπηρεσίες    

2. 

Υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης για τη σωστή 
διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς 
και για τη συναισθηματική λήψη 
τροφής κατά την παιδική και εφηβική 
ηλικία 

   

3. 

Ημερίδες για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση επιστημόνων 
υγείας σχετικά με τις παρεμβάσεις 
που προτείνονται στο έργο 

   

4. 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης 

   

5. 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων 

   

6. 
Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω 
“help desk” 

   

7. 
Επικοινωνιακό Υλικό Έντυπο & 
Ηλεκτρονικό 

   

8. Άλλες δαπάνες    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση συμμετοχής 

Αίτηση Συμμετοχής στον υπ’αρ. 05508/2014  Διαγωνισμό 
 

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Για το έργο……………………………………………. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 
Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 
 
Πλήρης ονομασία: ………………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση:  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 
 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….. 
 
Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    
Email: ……………………..  
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού  
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική 
υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  
 
 
Επίσης, δηλώνω ότι η ισχύς της προσφοράς μου είναι ……… μήνες, προθεσμία που αρχίζει 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.   
  
 
 
……………………………………………………………………… 
 
Φορείς της ένωσης: 
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A/A Ρόλος στην Ένωση: Ονομασία Συντομογραφία 
1 Ανάδοχος φορέας 

 
  

2 Φορέας 
 

  

3 Φορέας 
 

  

# ………… 
 

  

 
Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 
 
Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι 
απαραίτητα. 
 
Επωνυμία:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 
……………………………….…………………………................................................ 

Τηλέφωνο: …………………………………..   

Fax:   …………………………………….     

Email:………………………….…………………………………….………………… 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος ανάδοχος, απλός φορέας) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι 

ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να 

συμμετάσχει. 

 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 
 
Ημερομηνία: …………………………  
 
Υπογραφή: ………………………………………… 

 
Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης : 
 …………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
…………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. 
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου 
………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………  πλέον ένα μήνα μετά τη λήξη της 
προσφοράς). 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης : 
 ………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 
της Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός 
………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) 
……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), 
μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ……………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε 
απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για το έργο 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί 
μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό 
τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε 
περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας 
προς εμάς. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης:  

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση  

10. Εκπαίδευση 

Ιδρυμα:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

Ιδρυμα:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

11. Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 

Γλώσσα     

Ελληνικά     

Αγγλικά    
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12. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 
 
13. Παρούσα θέση: 
 
 
14. Τομείς Εξειδίκευσης: <Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση> 
 

 Σημειώσατε με Χ 

  

  

 

15. Επαγγελματική εμπειρία: 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Έργο Φορέας 
Θέση και 

Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

    
 

 
 
 
 

Υπογραφή 

ΑΔΑ: ΩΕΕΥ46ΨΖ2Ν-3ΟΕ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

87 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

 
Συμβαση 
Μεταξυ 

του Εθνικου Και Καποδιστριακου 
Πανεπιστημιου Αθηνων 

και ΤΗΣ  Εταιρειας «……………» 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  

ΣΥΜΒΑΣΗ  
  
 Στην Αθήνα σήμερα την ________________ μεταξύ: 

 

Α. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ 090145420, 

Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή Θεοδόσιο Πελεγρίνη, 

Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δυνάμει της διάταξης 

των άρθρων 3 παρ. 1, στ΄ Ι  και VIII του Ν. 2083/1992 και 3 παρ. 3α του Ν.3027/2002 σε 

συνδυασμό με την υπ’ αρ. Φ.120.61/51/78696/Β2/24-8-2010 πράξη της Υπουργού Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ’ 779/25.8.2010). 

 καλούμενου εφεξής «ο Εργοδότης», και 

Β. της εταιρείας __________________________________________________, που εδρεύει 

στην οδό __________________ και εκπροσωπείται νομίμως από ____________________ , , 

καλουμένης εφεξής «ο ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη:  

Α) Την υπ’ αριθ. __/2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού (Παράρτημα Ι)  

Β) Τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου 

«……………………..» (Παράρτημα ΙΙ), 

Γ) Το Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για την 

Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «……………………………»  με ημερομηνία 

(Παράρτημα ΙΙΙ) και  
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Δ) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου για την ανάθεση του έργου  

«……………………….» (Παράρτημα ΙV και V) (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 

στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα 

προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. 

Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού  στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», και του Άξονα προτεραιότητας 15: 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 

2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο : «Υποέργο 2 - 

Αγωγή, Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σχετικά με το ρόλο του Κέντρου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», 

της Πράξης/Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 

Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» .Η Πράξη/Δράση 

θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ09180151. 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε :  

1. Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, την σωστή 

άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και εφηβική 

ηλικία. 

2. Ημερίδες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιστημόνων υγείας σχετικά με 

τις παρεμβάσεις που προτείνονται στο έργο. 
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3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. 

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

5. Ενημέρωση/υποστήριξη ιατρών μέσω “help desk”. 

 

Επιστημονικός  Υπεύθυνος  του έργου είναι η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε …………….μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για 

χρονικό διάστημα ……………….μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 

 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Εργοδότη, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης 

εντολές του Εργοδότη, 

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει προμήθειες υπεργολαβικά, 

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 
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Ο Εργοδότης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 

και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των …………………………… συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.  

 

Για την είσπραξη της αμοιβής του για τις παραπάνω υπηρεσίες, ο Ανάδοχος θα εκδίδει για 

κάθε πληρωμή (βλ. άρθρο 3 της παρούσας) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλει 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται, ότι η συνολική αυτή αμοιβή θα 

παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και 

γενικά μεταβολή αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που 

δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού 

που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Αποκλείεται επίσης 

οποιαδήποτε αναθεώρηση η αναπροσαρμογή της παραπάνω αμοιβής ακόμη και για τους 

λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση 

αποκλείεται αναπροσαρμογή της συνολικής αμοιβής εξ αιτίας μεταβολών στους μισθούς, 

τα ασφάλιστρα και τους φόρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή του τιμήματος της παρούσας σύμβασης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με 

την πρόοδο του έργου. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α θα εκδίδει 

έπ' ονόματι του Αναδόχου ένταλμα πληρωμής (σε ευρώ) και αφού ο τελευταίος 

προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά (θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από 

αριθμημένο στέλεχος, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό περί μη 

οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, κ.λ.π.). 

Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 

0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο Εργοδότης θα συστήσει Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου του Αναδόχου και ο ορισμός των μελών της θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον 

Ανάδοχο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει το 

έργο του Αναδόχου, να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα 

παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και 

διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

 

Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά 

ελαττώματα κατά την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και προμηθειών που 

περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 

αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών βάσει των προδιαγραφών που αναγράφονται 
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στο Παράρτημα V της παρούσας. Κάθε σχετική παράλειψη ή αδυναμία στην παροχή των 

οριζόμενων στην παρούσα υπηρεσιών οφείλει, αφού επισημανθεί γραπτώς από τον 

Εργοδότη ή/και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, να αποτελέσει 

αντικείμενο διορθωτικών παρεμβάσεων από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση 

που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε 

όρου της παρούσας σύμβασης δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούνται ο 

Εργοδότης να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Η παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει σε δυο στάδια:  

• Προσωρινή παραλαβή και  

• Οριστική παραλαβή. 

 

Ο Ανάδοχος ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών είναι υποχρεωμένος να παραδίδει 

τμηματικά τα παραδοτέα που επεξεργάζεται. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

του έργου προβαίνει στην πιστοποίηση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και συντάσσει 

πρακτικό παραλαβής για τα συγκεκριμένα παραδοτέα που παρέλαβε. 

 

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με την ολοκλήρωση του και με την έκδοση σχετικού 

Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την τήρηση της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της 

παροχής «…………………………….» ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

με  αρ. ________, της Τραπέζης ___________, ποσού συνολικά 

______________________ευρώ (________€), η οποία καλύπτει το 10% της συνολικής 
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συμβατικής αξίας του έργου (χωρίς το ΦΠΑ) και έχει απεριόριστη ισχύ. Αυτή θα αποδοθεί 

μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης 

του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Ρητά συνομολογείται ότι ο 

Εργοδότης έχει δικαίωμα να αξιώσει από την εγγυήτρια Τράπεζα την καταβολή του ποσού 

της εγγυητικής επιστολής χωρίς σύμπραξη του Αναδόχου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αμφισβήτηση του τελευταίου για το βάσιμο της αξίωσης του Εργοδότη. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται 

και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 7. 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Ε.Κ.Π.Α/Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση 

κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή 

αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό 

υλικό παραγωγής (μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots κ.λ.π.) 

αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο έχει το δικαίωμα να το 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 

 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα 

Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική 

σύμβαση. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, 

εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί 

να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους 

θα γίνει στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 
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 Σε περίπτωση έγερσης αγωγής ή άσκησης ενδίκου μέσου κατά του Πανεπιστημίου 

Αθηνών από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με  τα πνευματικά δικαιώματα των 

προϊόντων διανοίας που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, το Πανεπιστήμιο οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικώς και εξωδίκως, για λογαριασμό του 

Πανεπιστημίου, απέναντι στον τρίτο. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με 

όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το Πανεπιστήμιο ή εξ αυτού του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 

υποχρεούται να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα 

υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν  οι  διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 
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κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά 

ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επιβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο, εκτός και αν από 

κοινού αποφασισθεί η παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου, εγγράφως 

αποδεικνυόμενη. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλείται αδυναμία τήρησης των συμφωνημένων 

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον 

Εργοδότη τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε είκοσι (20) το 

αργότερο ημέρες, αφ’ ότου θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφή αναγνώριση από τον 

Εργοδότη της ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις 

συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου. Ο Εργοδότης όμως δικαιούται στην 

περίπτωση αυτή, κατά τα περιστάσεις να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή του και χωρίς 

καμία σε βάρος του ζημία την παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνήσουν προς τούτο και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού μέσου και εφόσον εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως 

προδιαγράφηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν 

από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει 

με την παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής 

έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, επιλύεται από τα 

καθ’ ύλην και κατά δικαιοδοσία αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος και ο επιστημονικός υπεύθυνος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

 

Καθ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης 

     Πρύτανης 

 

  

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
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